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Поставената задача е да се изследва транзитният трафик, който преминава през 

централната градска част (ЦГЧ) на София по направлението изток – запад. 

Изследването обхваща основните маршрути между следните кръстовища. 

От изток: 

 кръстовището на бул. „Васил Левски“ и бул. „Цар Освободител“ 

 кръстовището на бул. „Васил Левски“ и бул. „Дондуков“ 

От запад: 

 кръстовището на ул. „Опълченска“ и бул. „Тодор Александров“ 

 кръстовището на ул. „Опълченска“ и бул. „Стамболийски“ 

Целта е да се определи каква част от автомобилното движение преминава транзитно 

през ЦГЧ на София и по конкретно изясняване на: 

 реалните ползватели на ЦГЧ; 

 тези, които пристигат с автомобилен транспорт в нея; 

 тези, които преминават през или осъществяват краткотраен 

престой в нея. 

Оценката се извършва най-добре посредством основните характеристики на 

автомобилното движение, а именно: 

 обем или брой на МПС, преминали през определено сечение за определено 

време; 

 дял или процент на транзитния трафик от общия обем на движението; 

 разпределение на трафика по произход-предназначение от и към ЦГЧ; 

 средна скорост на движение в различни интервали от време и 

неравномерност на трафика; 

 нива на обслужване по отношение на средната скорост и клас на 

улиците. 

Използваният от нас подход е комбиниран - автоматизирано и ръчно регистриране на 

трафика. Анализирахме данни от автоматизирано преброяване на две различни 

технологии и източници, а именно: 

 от нови Bluetooth сензори за регистриране на трафика, инсталирани по 

кръстовищата от нас и; 

 информация от магнитните рамки в кръстовищата от „Дирекция 

управление и анализ на ТРАФИКА“ към СО – налични изходни данни. 

 

Bluetooth технологията  е много подходяща за определяне на матрици „произход-

предназначение“ (П-П), дневна, седмична и месечна неравномерност на потока на 

движение, средни времена и скорости на движение, но има един недостатък – 

регистрира извадка от движението (колите в които има Bluetooth устройства), а не 

100% от трафика. Инсталирани бяха сензори на 26 

РЕЗЮМЕ 
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РЕЗЮМЕ 

кръстовища в ЦГЧ и около нея. Регистрираните от тях Bluetooth устройства в колите 

варират от 30% до 50% от общо преминаващите МПС, което е достатъчно висок дял и 

осигурява достатъчно достоверни и реалистични крайни резултати. 

Основните изводи от направеното изследване са: 

1. Значителна част от трафика идващ от запад преминава през центъра, 

съответно 56% от едното кръстовище и 64% от другото. 

2. След преминаването през центъра, по-голяма част от трафика се насочва към 

бул. “Цар Освободител“ (бул. „Цариградско шосе“) съответно от 23 до 36 % и 

по-малък към бул. „Княз Александър Дондуков“ – от 8 до 13%. 

3. Значителна част от трафика идващ от изток преминава отново през 

центъра, съответно 57% от едното кръстовище и 64% от другото. 

4. След преминаването си през центъра трафика към двете крайни дестинации е 

почти еднакъв, като малко по-голям е дела преминаващ по бул. „Т. Александров“ 

- от 17 до 28 % и малко по-малкък по бул. „Ал. Стамболийски“ - 17–18 %. 

5. В сравнение с работните дни преминаването през ЦГЧ в почивните намалява 

значително от дял средно 80% към 56%. 

6. Непрекъснатия транзит в зависимост от посоката и мястото е: 

- посока "запад-изток" - непосредствено след ЦГЧ от 13,7% до 42,0% и 

цял транзит след ЦГЧ от 43,9% до 58,7%; 

- посока "изток-запад" - непосредствено след ЦГЧ от 14,2% до 22,7% и 

цял транзит след ЦГЧ от 40.7% до 56.8%. 

7. Необходимо е да се намери решение за намаляване на непрекъснатия транзит. 

8. Трябва да се ограничи достъпа на товарни автомобили, преминаващи през ЦГЧ. 

9. Нивото на обслужване към настоящия момент не е достатъчно приемливо и 

трябва да се предложат мерки за неговото подобряване – намаляване на 

транспортните задръжки. 

10. Сравнението с другите подобни на София градове показва, че трябва да се 

формира и изпълнява политика за „изнасяне“, колкото се може повече, на 

автомобилно движение от центъра към периферията на града. 
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Визия за София https://vizia.sofia.bg/ е инициатива за създаване на споделена и дългосрочна 
стратегия за развитие на София и крайградските територии. Проектът има амбицията 
да опише града, в който искаме да живеем, и да подобри начина на градско планиране, като 
включи още в началото на процесите на взимане на решения всички хора и организации, 
които участват в създаването на общото бъдеще на София: общински власти, 
неправителствени организации, инвеститори, изследователи, експерти и граждани. 
Задачи на Визията са анализ на моментното състояние на София и създаването на 
механизми за устойчиво взаимодействие между заинтересованите страни и 
идентифициране на споделени цели. Проектът е инициатива на Столична община и ще 
послужи за основа на всички бъдещи стратегии за развитие на града до 2050 г. 

 

Работата на направление Транспорт по Стъпки 3 от “Методически насоки за 
разработване на дългосрочна визия за развитие на София и крайградските територии” се 
състои от провеждането на изследванията, определени в Стъпка 2. 

 

Първата задача от изследването на направление Транспорт в стъпка 3 е транзитният 

трафик, който преминава през ЦГЧ на София по направлението изток – запад. 

Изследването обхваща основните маршрути между следните кръстовища. 

От изток: 

 кръстовището на бул. „Васил Левски“ и бул. „Цар Освободител“ 

 кръстовището на бул. „Васил Левски“ и бул. „Дондуков“ 

От запад: 

 кръстовището на ул. „Опълченска“ и бул. „Тодор Александров“ 

 кръстовището на ул. „Опълченска“ и бул. „Стамболийски“ 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

https://vizia.sofia.bg/
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3.1. МЕТОДОЛОГИЯ 

Целта на изследването е да се определи каква част от автомобилното движение 

преминава транзитно през централната градска част (ЦГЧ) на София по направлението 

изток – запад, и по конкретно изясняване на: 

 реалните ползватели на ЦГЧ; 

 тези, които пристигат с автомобилен транспорт в нея; 

 тези, които преминават през или осъществяват краткотраен престой в нея. 

Когато говорим за транзитно движение в даден град, обикновено става дума за такова, 

което идва и преминава през него от места извън града. В нашия случай обаче се 

интересуваме от движението в София и каква част от него ползва ЦГЧ. Имайки предвид 

това, за целите на настоящото изследване, дефинираме основните понятия, които 

формират първоначалните условия, при които се извършва изследването. 

3.1.1. Дефиниции и определения 

Д1: Транзитен трафик е вътрешно-градското автомобилно движение в София, което 

преминава през, или има за цел (произход/предназначение) обект от ЦГЧ. 

Д2: Непрекъснат транзит е вътрешно-градското автомобилно движение, преминаващо 

през ЦГЧ на София или осъществяващо краткотраен престой в нея не повече от 20 мин. 

Д3: Прекъснат транзит е вътрешно-градското автомобилно движение, което има 

произход или предназначение на пътуването от /към цел в ЦГЧ на София или при 

преминаването си престоява повече от 20 мин. в нея. 

Д4: Централна градска част за настоящето изследване приемаме зоната, ограничена от 

бул. „Сливница“, бул. „Васил Левски“, бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев“ и ул. „Опълченска“. 

ТРАНЗИТЕН ТРАФИК ПРЕЗ ЦЕНТРАЛНА 
ГРАДСКА ЧАСТ 
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ТРАНЗИТЕН ТРАФИК ПРЕЗ  

ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ 

 
Фиг.1 Централна градска част 

3.1.2. Показатели за оценка 

Оценката на транзитния трафик се извършва най-добре посредством основните 

характеристики на автомобилното движение, а именно: 

 обем или брой на МПС, преминали през определено сечение за определено време; 

 дял или процент на транзитния трафик от общия обем на движението; 

 разпределение на трафика по произход-предназначение от и към ЦГЧ; 

 средна скорост на движение в различни интервали от време и неравномерност на 

трафика. 

Обема на движението се представя в среден брой МПС, преминали през дадено сечение за 

единица време, като в градска среда се използва мерна единица МПС/час. 

За последваща обработка и анализ общата интензивност на движението се привежда към 

единици леки автомобили (ПЕ/ч) с помощта на преводни коефициенти посочени в Наредба 

№ РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-

транспортната система на урбанизираните територии. 

В културно и технически развитите страни отдавна използват показателя наречен „Ниво 

на обслужване“ (НО). Като понятие „нивото на обслужване“ (Level Of Services - LoS) е 

въведено за първи път през 1950 г. от САЩ. През годините има различни модификации и 

допълнения, но най-общо се определя като „мярка за качество“, описваща 

експлоатационните условия на движение на автомобилния поток, от гледна точка на това 

как се измерва обслужването, като скорост и време за пътуване, свобода на маневриране, 

прекъсване на движението, комфорт и удобство. 

В градски условия най-често използваният показател за охарактеризиране на нивото на 

обслужване е средната скорост на движение на МПС в различните сегменти от улиците 

(между две кръстовища), но се използват също така още и: 

 коефициент на натоварване на кръстовищата (КНК - load-factor at intersections); 

 коефициент на натоварване във върхови часове (КНВЧ - peak-hour factor); 
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 съотношение между натоварване/обслужване и капацитет (КОК - service volume 

capacity ratio). 

Примерни нива на обслужване, въз основа на горе-посочените елементи за оценка, са 

показани в следващата таблица. 

 

Таблица. 1 Нива на обслужванe в урбанизирани територии 

Ниво на 

обслужване 

Експлоатационни характеристики на движението 

А Относително свободно движение с малки забавяния при: 

- средна обща скорост от 50 km/h и повече 

- отношение натоварване/капацитет – 0.60 или по-малко 

- коеф. на натоварване на кръстовища от 0.00 

- коеф. на натоварване във върхов час - 0.70 или по-малък 

B Стабилен поток на движение с малки забавяния при: 

- средна обща скорост от 40 до 50 km/h 

- отношение натоварване/капацитет от 0.60 до 0.70 

- коеф. на натоварване на кръстовища от 0.00 до 0.11 

- коеф. на натоварване във върхов час от 0.70 до 0.80 

C Стабилен поток на движение с приемливи нива на забавяне при: 

- средна обща скорост от 30 до 40 km/h 

- отношение натоварване/капацитет от 0.70 до 0.80 

- коеф. на натоварване на кръстовища от 0.11 до 0.30 

- коеф. на натоварване във върхов час от 0.80 до 0.85 

D Приближаване към нестабилен поток на движение с приемливо забавяне 

при: 

- средна обща скорост от 25 до 30 km/h 

- отношение натоварване/капацитет от 0.80 до 0.90 

- коеф. на натоварване на кръстовища от 0.30 до 0.70 

- коеф. на натоварване във върхов час от 0.85 до 0.90 

E Нестабилен поток на движение с неприемливо забавяне и задръстване при: 

- средна обща скорост от 15 до 25 km/h 

- отношение натоварване/капацитет от 0.90 до 1.00 

- коеф. на натоварване на кръстовища от 0.70 до 1.00 

- коеф. на натоварване във върхов час от 0.90 до 0.95 

F Поток на принудително движение от задръствания при: 

- средна обща скорост до 15 km/h 

- отношение натоварване/капацитет над 1.00 

- коеф. на натоварване на кръстовища над 1.00 

- коеф. на натоварване във върхов час над 0.95 

 

Така показаните нива дефинират последователно изменение от A към F на обслужването 

от отлично до лошо. Последните две нива Е и F са неприемливи и би трябвало да се търсят 

мерки и решения за тяхната промяна. 

Различни фактори влияят върху нивото на обслужване. Така например, при значителен брой 

кръстовища със светлинно регулиране, което не е съобразено с действителните потоци 

– задръстванията се увеличават. Освен това задължително трябва да се има предвид и 

уличната класификация, която предопределя функциите на улиците, режимите на 
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движение, габарита на уличните платна (пропускателна способност) и възможностите за 

достъп или транзит през тях.  

Съгласно действащата наредба, по отношение на ограниченията на скоростта и 

проектния капацитет (ЕЛА/час на лента) нашата класификация на уличната мрежа е 

следната: 

 

Таблица. 2 Класификация на уличната мрежа в урбанизирани територии 

Клас на улицата Проектен капацитет  

[ЕЛА/час/лента] 

Ограничение на скоростта 

[km/h] 

І клас 1500 80 

ІІ клас 1020 70/50 

ІІІ клас 850 50/40 

ІV клас 780 50/30 

V клас 760 40/30 

VІ клас N/A 30/20 

 

Отчитайки изложеното до тук, в съответствие с действащата нормативна уредба, 

може да се дефинират следните нива на обслужване по отношение на средната скорост и 

клас на улиците: 

 

Таблица. 3 Нива на обслужване по средна скорост на пътуване и клас на улиците 

Ниво на 

обслужване 

Средна скорост на пътуване по класове улици [km/h] 

І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас V клас VІ клас 

А <75 <60 <50 <40 <30 <25 

B 60-75 50-60 40-50 30-40 25-30 20-25 

C 45-60 35-45 30-35 25-30 20-25 15-20 

D 35-45 30-35 25-30 20-25 20-15 12-15 

E 20-25 18-20 16-18 14-16 12-14 10-12 

F ≥20 ≥18 ≥16 ≥14 ≥12 ≥10 

 

Значително влияние върху нивото на обслужване оказва и дела на товарни автомобили и 

автобуси, което налага задължително и тяхната регистрация. 

Събирането на информация за горепосочените характеристики на движението 

предопределя използваната от нас методология и обхват по отношение на 

регистрираните параметри. 

3.1.3. Обхват 

Обхватът на изследването на транзитния трафик по отношение на зони и маршрути е 

посочен в заданието и според него трябва да се включат основните маршрути между 

следните кръстовища: 

От изток: 

 кръстовището на бул. „Васил Левски“ и бул. „Цар Освободител“; 

 кръстовището на бул. „Васил Левски“ и бул. „Дондуков“. 

От запад: 
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 кръстовището на ул. „Опълченска“ и бул. “Тодор Александров“; 

 кръстовището на ул. „Опълченска“ и бул. „Ал. Стамболийски“. 

Освен по местоположение, обхватът на изследването като дейности се определя въз 

основа на крайни резултати, които трябва да достигнем – т.е. характеристиките на 

трафика, които използваме за анализ и оценка. 

3.1.4. Подход за изпълнение 

Следвайки изложените до тук разсъждения, анализирайки наличните изходни данни и 

технологични възможности, за да изпълним изискванията на Възложителя, ние решихме да 

използваме комбиниран подход за регистриране на трафика, а именно автоматизирано и 

ръчно преброяване едновременно. Двата метода се допълват и в резултат на това се 

получават търсените крайни резултати. 

Автоматизираното регистриране на характеристики на движението от една страна 

спестява време, а от друга дава възможност за непрекъснато и постоянно наблюдение. 

Ние използвахме и анализирахме данни от автоматизирано преброяване на две различни 

технологии и източници, а именно: 

 от нови Bluetooth сензори за регистриране на трафика, инсталирани по 

кръстовищата от нас и; 

 информация от магнитните рамки в кръстовищата от „ДИРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ И 

АНАЛИЗ НА ТРАФИКА“ към СО – налични изходни данни. 

Този подход е продиктуван от факта, че двете технологии осигуряват различен тип 

крайни резултати, които в последствие се агрегират и допълват. 

Bluetooth технологията  е много подходяща за определяне на матрици „произход-

предназначение“ (П-П), дневна, седмична и месечна неравномерност на потока на движение, 

средни времена и скорости на движение, но има един недостатък – регистрира извадка от 

движението (колите, в които има Bluetooth устройства), а не 100% от трафика. 

Магнитните рамки  регистрират 100 % от преминаващите МПС през дадено сечение, но 

не могат да дадат информация за произхода и предназначението им. 

След прегледа на данните от магнитните рамки (предоставени ни от СО) установихме, че 

има информация само за общо преминали МПС, което наложи да направим допълнителни 

ръчни преброявания, за да изясним разпределението на движението по видове МПС. 

Ръчните преброявания се извършват също на извадков принцип, т.е. не обхващат 100% 

от трафика, а освен това също няма как да дадат информацията, получавана и по другите 

два метода. 

Както се вижда, използваме точно определени и предварително ясно дефинирани способи 

за регистриране на автомобилното движение, които са предопределени от поставените 

ни задачи и цели. 

Основните принципи и начин на работа при използваните от нас подходи на регистриране 

на трафика са посочени по долу. 

 

Bluetooth технология 

Този подход се реализира посредством автономна система от Bluetooth сензори, 

работеща в „облачна среда“. Предимството и е, че сензорите са безконтактни, 
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интерфейса е през GPRS канал и не се изискват кабели, лесни са за монтаж и поддръжката 

им е с минимални усилия и средства. Представена е схематично на следващата фигура. 

 

Фиг. 2 Автоматизирана система за регистриране на трафика с Bluetooth сензори 

Принципът на работа се състои в регистрирането на Bluetooth устройствата в 

автомобилите, всяко от които разполага с уникално ID, т.е. номер който може да бъде 

проследяван - от къде и през къде е минал, и в кой точно час. При положение, че сензорите 

са инсталирани на предварително определени места и се знае разстоянието между тях, 

или се дефинира „вектора“ на преминаване между тях по определен маршрут, то лесно се 

изчислява средната скорост и време на движение. В допълнение, ако имаме инсталирани 

сензори на повече кръстовища, пак поради уникалното ID се отчита автоматично 

произхода-предназначението на съответното МПС или от къде и през кои други 

кръстовища е минало превозното средство. Именно тази особеност я прави особено 

подходяща за регистриране и анализ на транзитния трафик през ЦГЧ. Както повечето 

технологии или методи за регистриране на трафика, тя има своите ограничения, които в 

случая са частична регистрация на автомобилите, поради факта, че не във всички има 

Bluetooth устройства, които могат да бъдат регистрирани. Независимо от това, за 

целите, за които се използва, технологията е много ефективна и лесно приложима защото: 

 за регистриране на произход-предназначението на колите използвания класически 

подход е с анкетиране при кордонно преброяване, което отново е на извадков 

принцип и не регистрира 100% от трафика; 

 възможно е използване и на камери за автоматично разпознаване на номерата на 

МПС, но той изисква значително повече инвестиции и най-вече разходи за 

експлоатация и поддръжка на камерите, без да дава много по-точни или надеждни 

резултати; 

 не създава проблеми с регистрацията на личните данни на хората, защото 

уникалното ID не се свързва с конкретен субект, докато регистрацията на 

номерата на МПС изисква да си оператор и на лични данни; 

 с всяка изминала година процентът на Bluetooth устройствата в колите се 

увеличава постоянно; 
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 за разлика от класическите технологии за регистриране на трафика (магнитни 

рамки например), Bluetooth технологията работи много по-добре при значителни 

транспортни натоварвания и задръствания, при които традиционните 

технологии имат проблеми; 

 не е необходимо да се променя нещо при ремонт или промяна на пътната настилка, 

защото е безконтактна; 

 реализира се в „облачна среда“, която дава възможност за получаване на крайни 

резултати от клиента през интернет, без допълнителна обработка на сурови 

данни или закупуване на лицензи за специализиран софтуер; 

 комбинирането и с други подходи за регистриране и анализ на трафика дава 

възможност за много ефективно и рационално получаване на крайни резултати с 

минимални усилия. 

Bluetooth технологията дава възможност за: 

 информация в реално време за продължителността на пътуванията –24 часа/ден; 

 максимална гъвкавост при запис на суровите данни; 

 бързо проучване при свободен избор на процентни съотношения, комбинации на 

сензори, макс. време на пътуване и запис при предварително определени интервали; 

 индивидуални проучвания на скоростта на движение; 

 сравнение на различни маршрути между две точки A и Б; 

 сравнение на данните, които се получават през седмицата - работните и 

почивните дни; 

 предоставя достъп до стандартни файлови формати, като: xls, csv, txt, xml, sql, pdf, 

word, JSON. 

Процесът на трансфер, обработка на данните и връщане на крайните резултати през 

облачната структура е показан на следващите две фигури. 

 
Фиг. 3 Процес на трансфер и обработка на данните 

SENSOR COMMUNICATION SERVER ALGORITHMS/ST
ORAGE 

VISUALIZATION 

FULL ONLINE TRAVEL TIME AND O/D MATRIX SOLUTION 
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Фиг. 4 Автоматизирана система за регистриране на трафика с Bluetooth сензори 

Преминава се през следните основни стъпки: 

 регистриране на уникалните Bluetooth устройства в точно определен час и  

предварително определеното място; 

 предаване на данните посредством вграден модем в сензора, използващ 

стандартна SIM data карта и GPRS протокол към облака; 

 обработка на данните във виртуален контролен център с помощта на 

необходимите алгоритми за тяхното филтриране и изчистване от грешки; 

 изпращане на данните към визуализиране или сваляне, било то към сайт на клиента 

или предоставяне на възможност за ползването им от виртуалния контролен 

център през интернет. 

Резултатите се получават в бр./проценти регистрирани BT устройства през облака, 

като предварително се задават следните основни параметри: 

 сензори от (произход); 

 сензори, през които се преминава; 

 сензори към (предназначение); 

 начална дата и час; 

 крайна дата и час; 

 експорт: xls, csv, txt, xml, sql, pdf, word, JSON. 

Всичко се извършва през „web“ интерфейс. Чрез него клиентът може да получава, както 

визуално представяне (карти), така и конкретни таблични резултати за произволен 

период от време, дефиниран от него. 

Системата поддържа история и архивира всички получени данни за последващ анализ и 

използване. 
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Могат да се генерират матрици на: 

 микро ниво, при което се регистрират например маневрите извършвани от МПС в 

рамките на едно или повече кръстовища; 

 макро ниво, при което се регистрира движението на МПС в по-голяма област с 

повече кръстовища. 

Имаме възможност да използваме матрици в две основни групи, както следва: 

 от/произход; 

 към/предназначение. 

При генерирането на матриците в първия случай „произход“ се избира времето на 

тръгване от една или повече точки и се анализира движението на МПС след него.  

Във втория случай „предназначение“ се посочва времето за пристигане към една или 

повече точки и се анализира движението на МПС преди пристигането им. 

Освен това матриците, които се получават могат да бъдат: 

 двойни или; 

 тройни. 

При двойните матрици МПС (BT устройствата в тях) се регистрират два пъти и се прави 

връзка между първото и второто преминаване – П-П матрица. В случаите на матрици по 

маршрут обаче, може едно и също МПС да се отчете няколко пъти, без това да се отразява 

в различните клетки на матрицата. 

При тройните матрици се показват резултати от регистрирането на МПС (BT 

устройствата в тях) 3 пъти, което означава показване на връзката между 3 места – 

начало, през/междинна точка и край на пътуванията или П-М-П матрица. 

Най-общо как данните се интерпретират от системата в двата случая при матрица от 

тип „от/произход“ е показано в следващите таблици. 

 

Таблица. 4. Двойна П-П матрица „от/произход“ 

Първа 
регистрация на 
МПС 

Втора регистрация 
на МПС 

Обяснение 

Произход Предназначение Където свършва пътуването 
Маршрут Където МПС е регистрирано отново 
Маневра- завиване Където трябва да е следващата маневра 

 

Таблица. 5. Тройна П-М-П матрица „от/произход“ 

Първа 
регистрация на 
МПС 

Втора 
регистрация на 
МПС 

Трета 
регистрация на 
МПС 

Обяснение 

Произход Точка през 
която се 
преминава 

Предназначение Пътуването приключва и 
стига до крайната 
дестинация, в зависимост от 
избора на маршрут 

 

П-П матрицата се представя като таблица с n x n клетки (както е показано на 

следващата фигура), където: 
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 лявата колона на таблицата показва точките на произход, отпътуване или първа 

междинна точка; 

 най-горния ред показва точките на пътуване към, пристигане или втора междинна 

точка на преминаване. 

  пътуване към, пристигане или втора междинна точка  

п
р

о
и

зх
о

д
, 

о
т

п
ъ

т
ув

ан
е

, 
п

ъ
р

в
а 

м
е

ж
д

и
н

н
а 

т
о

ч
ка

 
         
         
         
         
         
         

         
Фиг. 5 Матрица произход-предназначение 

Във всяка клетка се показва броя на МПС, които са регистрирани, че са преминали от 

местата в крайната лява колона към тези, посочени в най-горния ред. 

Общия сбор от стойностите на всеки ред винаги представлява 100% П-П за 

съответната точка и въз основа на това се определят отделните проценти в самите 

клетки. 

Броя на МПС, който се показва в таблицата е резултат от специфични алгоритми 

вградени в ядрото на системата, които отчитат и други елементи на трафика, като един 

от най важните е дефинирането на времевата рамка. Два основни момента трябва да се 

имат предвид, а именно: 

 Стъпката на времето – това е максималното време, през което превозното 

средство може да изчезне между регистрирането му, преди пътуването да се 

приеме за приключено. Ако превозното средство се появи отново след този 

времеви праг, то това се счита за ново пътуване. Стъпката може да бъде 

променяна за всеки различен проект, но стандартно се приема 30 минути. 

 Максималното време за пътуване е максималното време, през което системата ще 

погледне назад, за да потърси началото на пътуването. Ако сме приели, че дадено 

превозно средство е достигнало своето местоназначение, то системата ще 

търси назад във времето само в рамките на този праг, за да намери своя произход. 

Това може да бъде променяно за всеки проект, но стандартната стойност е 6 часа. 

Като се има предвид горепосоченото, то при анализа на резултатите трябва да се 

отчита, че: 

 При матрица „от/произход“ избраният период от време определя времевата рамка, 

отнасяща се до лявата колона, което означава, че превозните средства в тази 

матрица, са тези, които тръгват(стартират пътуването си) през времевия 

интервал, но всички пристигания след избраните интервали от време се включват 

в матрицата (доколкото отпътуването попада в рамките на времевата рамка и са 

спазени въведените стъпка и максимално време). Това означава, че матрица в 

диапазон 12:00-13:00 ч. може да се съдържа информация за пътувания, приключили 

преди 19:00 ч! 

 При матрица „към/предназначение“ избраният период от време определя времевата 

рамка, отнасяща се до точките на най-горния ред. Това означава, че превозните 
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средства, разглеждани в тази матрица, са тези, които пристигат до 

дестинациите през времевия интервал и всяко отклонение преди избраните 

интервали от време се включва в матрицата (доколкото пристигането е в 

рамките на времевата рамка и са спазени праговете за стъпка и максимално време). 

Това означава, че за матрица за 12:00-13:00 ч., може да се съдържа информация за 

пътуванията, започнали след 06:00 ч! 

Това означава, че когато времевият интервал е дълъг, двата вида матрици (от и към) са 

тясно свързани, както повечето превозни средства заминават и пристигат в рамките на 

избрания интервал, но при по-кратки периоди (например един час) някои превозни средства 

или ще започнат или ще прекратят пътуването извън определения интервал от време. 

 

Конкретните 16 вида матрици, които може да се генерират от системата са следните: 

от/произход: 

1. Origin-destinstion - произход-предназначение; 

2. Route matrix from origin - матрица на маршрут от произход; 

3. Route matrix at point – матрица на маршрут към точка; 

4. Destination matrix at point – матрица на предназначението към точка; 

5. Turning movements from origin – маневри след произход; 

6. Turning movements at point – маневри след начало от точка; 

7. Origin-intermediate-destination – произход - междинна цел – предназначение; 

8. Destination matrix at point-intermediate - матрица на предназначението към 

точка от междинна цел. 

към/предназначение: 

9. Origin-destination - произход-предназначение; 

10. Route matrix at point - матрица на маршрут към точка; 

11. Route matrix at destination - матрица на маршрут към предназначение; 

12. Origin matrix at point – матрица на произход от точка; 

13. Turning movements at point – маневри след насочване към точка; 

14. Turning movements at destination – маневри при насочване към предназначение; 

15. Origin-intermediate-destination – произход - междинна цел – предназначение; 

16. Origin matrix at point-intermediate – матрица на произхода от точка към 

междинна цел. 

Изключвайки матриците на микро ниво описващи маневрите в кръстовищата, които не са 

обект на настоящото проучване, то основните цели за които се използват останалите 

най-общо са: 

 № 1 - използва се, за да се покаже и анализира връзката между това къде живeят и 

къде работят хората. 

 № 2 - използва се, за да се оцени пътната инфраструктура, използвана от 

населението, живеещо или работещо в определена област, и какво е 

разпределението на пътуванията в нея. 

 № 3 - използва се, за да се оцени пътната инфраструктура, използвана от 

населението, преминаващо през определена точка, в определено време, и как 

пътуванията се разпространяват в мрежата извън тази точка. 
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 № 4 - използва се, за да се оцени пътната инфраструктура, използвана от 

населението, преминаващо през определена точка, отчитайки мястото на 

крайната им дестинация (пребиваване или работа). 

 За матрици № 9, 10, 11 и 12 се отнася същото, но получено въз основа на времето за 

пристигане, а не на тръгване. 

В допълнение, освен П-П матриците с помощта на тази система може да се сравняват и 

маршрути, както и да се получава информация в реално време за средна скорост и време на 

пътуване. 

 

Данните от магнитните рамки, поставени в настилката, се получават въз основа на 

изменението на магнитното поле при преминаването на „металните превозни средства“ 

върху тях. За целите на управлението и анализа на трафика по светлинно-регулираните 

кръстовища в София, Столична Община е разположила такива рамки на част от тях. След 

направено от нас запитване ни беше предоставена наличната информация по 

кръстовищата, попадащи в обхвата на настоящото проучване. Както вече посочихме - 

установихме, че предоставените ни данни са за общо преминали МПС, без да са 

класифицирани по видове. Независимо от това, все пак по този начин получаваме много 

важна информация за общия обем преминаващи МПС, тяхната дневна и часова 

неравномерност. 

 

Ръчните преброявания се извършват по наша стандартна методология, посредством 

попълването на формуляри на място в работните дни от вторник до четвъртък. 

Регистрират се три основни типа превозни средства – леки автомобили, товарни 

автомобили и автобуси, именно с оглед на това, че последните два вида оказват 

значително влияние върху пропускателната способност и нивото на обслужване. 

Интензивността на движение в отделните входове на кръстовищата и възлите се 

регистрира с помощта на формуляра показан на следващата фигура. 



 

19 

ТРАНЗИТЕН ТРАФИК ПРЕЗ  

ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ 

 
Фиг. 6 Проучване на интензивността на движение на кръстовище 

Преброителните екипи се сформират, в зависимост от особеността на кръстовищата, 

като всеки преброител е разположен на един клон от кръстовище. Преброяванията се 

извършват в сутрешен върхов час, в две серии, всяка с продължителност по 1 час, като се 

брои по 15 мин. и се прави 5 мин. почивка в рамките на всяка серия. 

След регистрирането на интензивността на движение се прави картограма на 

транспортното натоварване, отразяваща реално преминалите МПС и приведените 

единици (към единичен лек автомобил -ЕЛА) на час. 

 

С оглед удовлетворяване на минималните изисквания, първоначално на Възложителя бе 

предложена система от 8 Bluetooth сензора, с помощта на която да се покрият 

изискванията на заданието. Четири от тях се разполагат на кръстовищата, посочени в 

заданието, а останалите 4 извън ЦГЧ, но така, че да бъдат регистрирани автомобилите 

по направление запад-изток и обратно. Сензорите и направленията, които се обхващат с 

тази инсталация са маркирани в синьо на следващата фигура. 
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Фиг. 7 Предложение за инсталация на Bluetooth сензори – първи вариант 

На място беше реализирано предложението за 8 сензора, като се добавиха и още 18 

Bluetooth сензора, разположени по други кръстовища от периферията на ЦГЧ по програма 

за проучване на вътрешноградските предвижвания на СО. 

Общата система от 26 сензора е описана подробно в следващата таблица (вкл. тип на 

захранване и наличие на рамки в настилката), а разположението на сензорите е показано на 

следващата фигура. 
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Таблица. 6 Bluetooth система за регистриране на трафика 

№ Кръстовище ел. захранване рамки 

1 бул. В. Левски и бул. Цар Освободител светофарна уредба - 

2 бул. В. Левски и бул. Дондуков светофарна уредба - 

3 бул. В. Левски и бул. Сливница (Сточна гара) светофарна уредба има 

4 бул. Сливница и ул. Георги С. Раковски светофарна уредба има 

5 бул. Сливница и бул. Княгиня Мария Луиза (Лъвов мост) светофарна уредба има 

6 бул. Сливница и бул. Христо Ботев светофарна уредба има 

7 бул. Сливница и ул. Опълченска светофарна уредба има 

8 ул. Опълченска и бул. Т. Александров светофарна уредба има 

9 ул. Опълченска и бул. Ал. Стамболийски светофарна уредба има 

10 бул. ген. Тотлебен и бул. ген. Скобелев (Руски паметник) ул. осветление - 

11 бул. Ген. Скобелев и бул. Христо Ботев (5-те кьошета) светофарна уредба има 

12 бул. Т. Александров и бул. Княгиня Мария Луиза (Сердика) светофарна уредба има 

13 бул. Витоша и бул. П. Славейков светофарна уредба има 

14 бул. Евл. и Хр. Георгиеви и бул. Черни връх светофарна уредба - 

15 бул. Евл. и Хр. Георгиеви и бул. Драган Цанков светофарна уредба - 

16 бул. Евл. и Хр. Георгиеви и бул. Цариградско шосе светофарна уредба - 

17 бул. Евл. и Хр. Георгиеви и бул. Мадрид светофарна уредба - 

18 бул. Вл. Вазов и ул. Черковна светофарна уредба - 

19 ул. Каменоделска и ул. Грънчарска светофарна уредба - 

20 бул. Княгиня Мария Луиза и бул. Рожен светофарна уредба има 

21 бул. Сливница и бул. К. Величков светофарна уредба има 

22 бул. К. Величков и бул. Т. Александров светофарна уредба има 

23 бул. К. Величков и бул. Ал. Стамболийски светофарна уредба има 

24 бул. К. Величков и бул. Възкресение светофарна уредба има 

25 бул. акад. Ив. Гешов и бул. ген. Тотлебен светофарна уредба има 

26 бул. акад. Ив. Гешов и бул. България светофарна уредба - 
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Фиг. 8 Инсталация на Bluetooth сензори – окончателен вариант 

Въведените във виртуалния контролен център, местоположение, ID и наименования на 

сензорите са показани в следващата таблица и фигура. 
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Таблица. 7 Bluetooth система за регистриране на трафика – web кодиране на сензорите 

№ Кръстовище 
Х 

(WGS84) 
Y 

(WGS84) 
Sensor ID Sensor Alias 

1 бул. В. Левски и бул. Цар Освободител 42.693092 23.334549 9 University 

2 бул. В. Левски и бул. Дондуков 42.698694 23.334684 5 Dondukov 

3 бул. В. Левски и бул. Сливница (Сточна гара) 42.705452 23.332986 16 StochnaGara 

4 бул. Сливница и ул. Георги С. Раковски 42.704926 23.328590 6 Rakovski 

5 бул. Сливница и бул. Княгиня Мария Луиза (Лъвов мост) 42.704523 23.323749 17 LionsBridge 

6 бул. Сливница и бул. Христо Ботев 42.705211 23.317921 7 Botev 

7 бул. Сливница и ул. Опълченска 42.705547 23.311821 10 Opalchenska1 

8 ул. Опълченска и бул. Т. Александров 42.700045 23.310008 2 Opalchenska2 

9 ул. Опълченска и бул. Ал. Стамболийски 42.698568 23.309730 3 Opalchenska3 

10 бул. ген. Тотлебен и бул. ген. Скобелев (Руски паметник) 42.692144 23.310323 26 Pametnik 

11 бул. Ген. Скобелев и бул. Христо Ботев (5-те кьошета) 42.689446 23.313992 20 General Skobelev 

12 бул. Т. Александров и бул. Княгиня Мария Луиза (Сердика) 42.697636 23.321316 14 Serdika 

13 бул. Витоша и бул. П. Славейков 42.683326 23.315107 25 Pencho Slaveykov 

14 бул. Евл. и Хр. Георгиеви и бул. Черни връх 42.683122 23.320687 19 Botvegradsko 

15 бул. Евл. и Хр. Георгиеви и бул. Драган Цанков 42.686607 23.330805 8 Levski 

16 бул. Евл. и Хр. Георгиеви и бул. Цариградско шосе 42.690598 23.337359 22 EagleBridge 

17 бул. Евл. и Хр. Георгиеви и бул. Мадрид 42.696288 23.346632 13 Sakazov 

18 бул. Вл. Вазов и ул. Черковна 42.702117 23.350047 11 Chavdar 

19 ул. Каменоделска и ул. Грънчарска 42.709891 23.335498 24 Kamenodelska 

20 бул. Княгиня Мария Луиза и бул. Рожен 42.715401 23.310465 18 MayaPetrova 

21 бул. Сливница и бул. К. Величков 42.706992 23.299328 15 Slivnitsa 

22 бул. К. Величков и бул. Т. Александров 42.702017 23.297728 1 Velichkov1 

23 бул. К. Величков и бул. Ал. Стамболийски 42.700381 23.297155 4 Velichkov2 

24 бул. К. Величков и бул. Възкресение 42.693954 23.295094 12 Vazkresenie 

25 бул. акад. Ив. Гешов и бул. ген. Тотлебен 42.686844 23.300109 23 BorisIII 

26 бул. акад. Ив. Гешов и бул. България 42.679255 23.302458 21 Rakovski 

Забележка: в зелено са маркирани изискваните по задание кръстовища, които трябва да 

бъдат проучени. 
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Фиг. 9 Bluetooth сензори за регистриране на трафика –web кодиране на сензорите 

 

За да се анализира и установи изменението на транспортното натоварване по 

маршрутите в заданиeто през различни дни и времеви периоди, се генерират и анализират 

матрици, които да дадат информация за оценка на интензивността на движението: 

 средно през седмицата в работни дни; 

 в сутрешен час на върхово натоварване; 

 във вечерен час на върхово натоварване; 

 през почивните дни. 

След обсъждане и анализ (с експертите от Софпроект ОГП) на данните, които се 

получават от Bluetooth сензорите се възприе за оценка на непрекъснатия транзит през 

ЦГЧ да се използват две матрици, а именно: 

 Turning movements at point (TMP); 

 Destination matrix at point-intermediate (DMPI). 

Подхода се предопределя от необходимостта за определяне на трафика, преминаващ от 

направлението „запад-изток“ или обратно през центъра и определяне на целия транзит на 

изток или запад след излизането му от ЦГЧ. В този аспект условно сме направили зониране 

съобразно разположените от нас сензори на 3 зони: 

- ЗОНА 1 – идеален център, където попада сензор № 14; 



 

25 

ТРАНЗИТЕН ТРАФИК ПРЕЗ  

ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ 

- ЗОНА 2 - ЦГЧ, която е ограничена от кръстовищата по задание, на което са 

разположени сензорите с номера 2, 3, 5 и 9; 

- ЗОНА 3 - извън ЦГЧ, където има сензори извън горепосочените. 

Това зониране е показано на следващата фигура. 

 
Фиг. 10 Инсталация на Bluetooth сензори – зониране 

За да опишем подхода използваме следните означения: 

 сензора на първоначалното кръстовище, от което стартира наблюдението 

отбелязваме с Si, като i=2, 3, 5 или 9 – номерата на сензорите на кръстовищата по 

задание; 

 сензора в централното кръстовище (Сердика) отбелязваме с S14; 

 сензорите, които са в ЦГЧ (по-задание), но след S14 отбелязваме с Sj1 и Sj2, като j1 и j2 

могат в зависимост от направлениeто да са съответно 2 и 3 на запад или 5 и 9 на 

изток; 

 кръстовищата извън ЦГЧ, които са в търсеното от нас направление отбелязваме 

с Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, Sk6. като индекса се получава от номера на съответния сензор – 

15, 1, 4, 12 23 и 21 на запад и 11, 13 и 22 на изток. 

При така използваните означения и зониране за определен ден и времеви диапазон от 

първоначалното кръстовище (едно от тези със сензори 2, 3, 5 или 9, отбелязано общо с Si) 

се генерират двете горепосочени матрици, а именно: 
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 TMP от Si към центъра т.е. S14, което накратко записваме като TMP [Si-S14]; 

 DMPI от Si -през центъра S14 - към останалите сензори Sj и Sk, - DMPI [Si-S14-all]. 

Резултатите, които се получават представляват брой МПС с Bluetooth устройства в 

тях, а ние приемаме, че: 

 TMP матрицата показва директно преминалите от първото кръстовище/сензор 

до централното (Сердика) или 100% на влезлите в центъра; 

 за пресмятане на процентите на транзитния трафик от началното кръстовище, 

преминали през центъра, продължили през ЦГЧ и излезли извън нея, използваме 

отношенията на броя Bluetooth устройствата, регистрирани от останалите 

сензори (в ЦГЧ и извън нея) при генериране на DMPI матрица, към общия брой (100%), 

получен от първата TMP матрица. 

С оглед на еднозначност и разбираемост използваме следния шаблон на табличните 

резултати, които се получават при използване на този подход. 

Таблица. 8 Транзитен трафик през ЦГЧ с начално кръстовища Si - шаблон 

посока център посока към 

от 
TMP  

[Si-S14] DMPI [Si-S14-all] общо 

    кръстовища по задание извън заданието   

Si S14 Sj1 Sj2 Sk1 Sk2 Sk3 Sk4 Sk5 Sk6   

[бр.] Ni n1 n2 m1 m2 m3 m4 m5 m6   

[%] 100% n1/Ni n2/Ni m1/Ni m2/Ni m3/Ni m4/Ni m5/Ni m6/Ni SUM(ni&mi)/Ni 

където: 

Ni – бр. Bluetooth устройства, получени при използване на TMP матрицата; 

n1, n2, m1...m6 – бр. Bluetooth устройства, регистрирани с DMPI матрицата; 

ni/Ni и mi/Ni – процентен дял на преминалите транзитно МПС. 

 

Пример за извършването на тази процедура за направление „запад -изток“ и начално 

кръстовище ул. „Опълченска“ и бул. „Т. Александров“ – сензор номер 2. 

Заявката, която пускаме е за 04.12 от 06:00 до 12:00 часа. 

Използваме Тurning movements at point от сензор 2 и показва, че до сензор 14 стигат 256 броя, което означава, 

че това са директно преминалите от сензор 2 до сензор 14 и приемаме тях за 100% влезнали в центъра през 

сензор 2. 

За да определим трафика преминал през сензор 2, след това през сензор 14 и завършил след това в друг сензор 

използваме Destination matrix at point-intermediate. Тя показва 161 броя общо минали през 2, 14 и завършили 

другаде. Тези до сензор 9 са 69 броя, а тези до сензор 5 са 9 броя. За да сметнем какъв процент от всички 

преминали директно от 2 към центъра стигат до сензор 9 то ползваме 69/256 = 27%. Подобно, пресмятаме за 

сензор 5 и получаваме 9/256 = 3.5%. Допълнително, за да видим целия транзит от сензор 2 на изток, то 

събираме стойностите от Destination matrix at point-intermediate матрицата за сензор 5, 9, 11, 13 и 22 = 136 

броя и виждаме, че като процент от 256 това са 53%. 

Резултатите от примера изглеждат таблично така: 

Таблица. 9 Транзитен трафик през ЦГЧ с начално кръстовище S2 

запад център изток 

 TMP [2-14] DMPI [2-14-all] общо 

  кръстовища по задание извън заданието  

2 14 5 9 11 13 22     

[бр.] 256 9 69 9 7 42     
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[%] 100% 3.5% 27.0% 3.5% 2.7% 16.4%    53% 

 

Извод: 30,5% е транзитния трафик започнал от кръстовището на ул. „Опълченска“ и бул. 

„Т.Александров“ (сензор 2) и преминал през ЦГЧ (кръстовищата на бул. „В. Левски), а 53% е 

целия транзит на изток. 

Използвайки този подход изследваме двете противопосочни направления, като 

съответно генерираме матрици и получаваме резултати за: 

запад-изток: 

 TMP [2-14] и DMPI [2-14-all] –  н. кр. ул. „Опълченска“ и бул. „Т. Александров“; 

 TMP [3-14] и DMPI [3-14-all] – н. кр. ул. „Опълченска“ и бул. „Ал. Стамболийски“. 

изток – запад: 

 TMP [5-14] и DMPI [5-14-all] – н. кр. бул. „В. Левски“ и бул. „Дондуков“; 

 TMP [9-14] и DMPI [9-14-all] – н. кр. бул. „В. Левски“ и бул. „Цар Освободител“ 

За да се добие по-ясна представа и да се минимизира флуктуацията на резултатите по 

отношение на времевата им неравномерност се използва генериране и анализиране на 

резултатите от сутрешното натоварване в 3 работни дни от 3 различни седмици в 

рамките на един месец. 

 

Дeлът на прекъснатия транзит се определя, използвайки възможностите за генериране на 

матрици от и към сензора (П-П), разположен в центъра на ЦГЧ S14 и всички останали. 

 

Превръщането на процентите в реален брой МПС/час или ЕЛА/час става като се умножат 

с отчетената реална часова интезивност в сутрешния върхов час, за съответното 

сечение, по другите два начина – ръчно и автоматизирано посредством които са получени 

съответните картограми за текущото транспортно натоварване по кръстовищата в 

обхвата на изследването. 

3.1.5. Международен опит - сравнение 

От направените проучвания и преглед на международния опит за нивата на трафика през 

центровете им и наличието и прилагането на мерки за неговото регулиране смятаме, че 

град Прага (Чехия) е най-подходящ за сравнение с град София защото: 

 населението на град Прага е около 1,3 млн. души - идентично с населението на град 

София; 

 Прага е европейски град с обособен културно-исторически център; 

 схемата на метрото на град Прага е подобна на тази в София – състои се от 3 

метродиаметъра, които се пресичат в централната градска част, оформяйки 

своеобразен триъгълник, като, подобно на София, разполага с 3 метростанции за 

връзка между отделните линии при пресечните им точки. 

Характеристиките на метрото в Прага са следните: 

 дължина - 65,2 km; 

 спирки - 61 бр. 
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Метрото в София след завършването на 3-ти метро-диаметър през 2020 г. ще бъде с 

дължина около 52 km и 51 бр. спирки. 

 
Фиг. 11 Схема на метрото на град Прага 

Забележка: Схемата на метрото в град Прага е представена заедно с трамвайната мрежа, 

като по този начин трамваите допълват и разширяват метрото и се формира цялостна 

железопътна мрежа в града, включваща кръгови (полукръгови трамвайни линии) - линии 24, 

10, 16, а също така и допълнителни линии и спирки по време на върховите часове в 

работните дни. 

 

Данни за трафика в град Прага 

Данните са основно от доклад за трафика в град Прага от 2015 г. и са получени въз основа 

на кордонно преброяване, проведено в централна градска част и периферната част на 

града, и са представени по-долу: 
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Фиг. 12 Картограма на транспортното натоварване в град Прага 

Тук ясно се вижда, че главните улици и булеварди, които поемат по-голяма част от 

трафика, не преминават през централната градска част, представляваща културно-

историческа и пешеходна зона. По този начин основното транспортно натоварване не 

преминава през центъра на града, а по-скоро по вътрешен рингов (кръгов) булевард. 

Като част от Доклада за трафика в град Прага от 2015г. се разглежда и влиянието на 

„Blanka Tunnel“, новопостроен и въведен в експлоатация през септември 2015 г. тунел, 

част от вътрешно ринговия булевард на града, и намиращ се в северозападната част на 

града. Показани са подробни данни за основните тунели и булеварди, със стойности на 

транспортното натоварване, преди и след изграждане на новия тунел. Най-интересни са 

изводите за трафика, където на базата на кордонното преброяване в града се наблюдава 

спад в броя на превозните средства, преминали през централната градска част, с 13 000 

бр. на ден или 4,5% на годишна база. 

3.2. ИЗСЛЕДВАНЕ 

Съвместно с екип на „Ес Ди Нет Комюникейшънс“ ЕООД (фирмата поддържаща и 

експлоатираща светофарните уредби в София) бяха монтирани и захранени с 

ел.напрежение Bluetooth сензорите по горепосочените кръстовища, което е показано и от 

следващите снимки. 
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Сн. 1 

 
Сн. 2 
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Посредством доставката и инсталиране на специализираното оборудване и софтуер се 

осигурява постоянно наблюдение на трафика. Събраните данни се натрупват постоянно 

24 часа в денонощието и се анализират. Спесификация на използвания сензор е дадена в 

Приложение 1 на настоящия доклад. 

3.3. РЕЗУЛТАТИ 

Извършен беше първоначален анализ на трафика само през изискваните по задание 

кръстовища, със следните сензори: 

 бул. „В. Левски“ и бул. „Цар Освободител“ – 9 University; 

 бул. „В. Левски“ и бул. „Дондуков“ – 5 Dondukov; 

 ул. „Опълченска“ и бул. „Т. Александров“ – 2 Opalchenska2; 

 ул. „Опълченска“ и бул. „Ал. Стамболийски“ – 3 Opalchenska3. 

Допълнително беше добавен сензорът разположен в самия център на София, а именно на 

бул. „Т. Александров“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“ (Сердика) – 14 Serdika. 

За тези 5 сензора бяха анализирани различните данни и матрици от вида П-П и П-М-П. 

А) Обобщени резултати за по-дълъг период, вкл. работни и почивни дни 

Както вече пояснихме използването на по-дълъг период от време на практика изравнява и 

прави почти еднакви двата вида матрици „от“ и „към“. 

Посока „запад -изток“ т.е. произход от сензори 2 и 3 и предназначение към сензори 14, 5 и 9. 

Таблица. 10 П-П от сензори 2 и 3 към сензори 14,5 и 9 за времето 1-20 декември 2018 г. 

ОТ   КЪМ % 

2  ул. Опълченска и бул. Т. Александров 

14  бул. Т. Александров и бул. Княгиня Мария Луиза 56.26% 

5  бул. В. Левски и бул. Дондуков 7.87% 

9  бул. В. Левски и бул. Цар Освободител 35.87% 

ОТ   КЪМ % 

3 
ул. Опълченска и бул. Ал. 
Стамболийски 

14  бул. Т. Александров и бул. Княгиня Мария Луиза 63.78% 

5  бул. В. Левски и бул. Дондуков 12.97% 

9  бул. В. Левски и бул. Цар Освободител 23.25% 
 

Трябва да се има предвид, че това са резултати, получени въз основа на регистрираните 

Bluetooth устройства в колите, които са тръгнали от кръстовищата на ул. „Опълченска“ 

и са стигнали (преминали) до останалите 3 кръстовища. Предполага се, че са направили 

това по възможно най-късия път, който съвпада с дефинираните вектори, но не е 

задължително. С отдалечаването от произхода на пътуването се получават повече и 

различни възможности (маршрути), които може да бъдат използвани, за да се достигне до 

крайната дестинация. Независимо от това, обаче се отчитат реалните МПС, които са 

стартирали пътуването си от началното кръстовище и са стигнали до сензори 14, 5 и 9. 

Това представлява извадка само на автомобилите с BT устройства в тях и не 

представлява 100% от движението, но показва общата тенденция. За да се получат 

бройки преминали автомобили е необходимо получените проценти да се умножат с 

преминаващите през съответните сечения (попадаши в дефинираните вектори) МПС. 

Независимо от това, могат да се направят следните изводи: 
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 значителна част от трафика идващ от запад преминава през центъра , съответно 

56% от едното кръстовище и 64% от другото; 

 след преминаването през центъра по-голяма част от трафика се насочва към бул. 

„Цар Освободител“ (бул. „Цариградско шосе“) съответно от 23 до 36 % и по-малък 

към бул.  Дондуков“ – от 8 до 13%. 

Посока „изток -запад“ т.е. произход от сензори 5 и 9 и предназначение към сензори 14, 2 и 3. 

Таблица. 11 П-П от сензори 5 и 9 към сензори 14,2 и 3 за времето 1-20 декември 2018 г. 

ОТ   КЪМ % 

5 бул. В. Левски и бул. Дондуков 

14  бул. Т. Александров и бул. Княгиня Мария Луиза 64.27% 

2  ул. Опълченска и бул. Т. Александров 17.31% 

3  ул. Опълченска и бул. Ал. Стамболийски 18.42% 

ОТ   КЪМ % 

9 бул. В. Левски и бул. Цар Освободител 

14  бул. Т. Александров и бул. Княгиня Мария Луиза 56.54% 

2  ул. Опълченска и бул. Т. Александров 26.77% 

3  ул. Опълченска и бул. Ал. Стамболийски 16.69% 

Както се вижда и в обратната посока изводите са подобни, а именно: 

 значителна част от трафика идващ от изток преминава през центъра , 

съответно 57% от едното кръстовище и 64% от другото; 

 след преминаването през центъра трафика към двете крайни дестинации е почти 

еднакъв, като малко по-голям е процента преминаващ по бул. „Т. Александров“ - от 

17 до 28 % и малко по-малкък по бул. „Ал. Стамболийски“ - 17–18 %. 

За да установим дневната неравномерност изследвахме за същия период (1-20 декември 

2018 г.) изменението на средните скорости на движение по дефинираните вектори между 

сензори 2 и 14 и между 14 и 9. На следващата фигура е показан вектора „2-14“. 

 
Фиг. 13 Вектор „2-14“ - средна скорост период 1-20 декември 2018 г. 

В разглеждания период най-ниските скорости и респективно най-голямо натоварване на 

трафика се регистрира в: 

 работни дни – между 3-ти и 5-ти декември; 

 почивни дни – между 8-ми и 9-ти декември. 

Прегледа на данните и на другия вектор „14-9“ показа аналогични резултати. Именно 

поради това за определяне на часовата неравномерност (сутрешен и вечерен час на 

върхово натоварване към ЦГЧ) използваме горепосочените периоди. 
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Б) Резултати за дневна неравномерност в работни и почивни дни. 

На следващите фигури са показани средните скорости по вектор „2-14“ от 6:00ч. 

сутринта до 22:00 ч. вечерта, в интервал през 15 минути, за един работен и един почивен 

ден. 

 
Фиг. 14 Вектор „2-14“ - средна скорост на 4 декември 2018 г. - работен ден 

От фиг.14 се вижда, че сутрешния върхов час по направлението запад-ЦГЧ е от 9:00 до 

10:00 ч., когато средната скорост на движение на потока е паднала под 5 км/ч, а вечерния 

върхов час е между 17:30 и 18:30, когато средната скорост е паднала под 8 км/ч. Имайки 

предвид, че скоростта през сутрешния върхов час е по-малка от тази през вечерния, то 

определено може да се направи извод, че транспортното натоварване през сутрешния 

върхов час е по-голямо, от колкото това през вечерния. 
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Фиг. 15 Вектор „2-14“ - средна скорост на 8 декември 2018 г. – почивен ден 

От фиг. 15 се вижда, че през почивните дни всъщност нямаме сутрешен върхов час и 

първото значително намаление на средната скорост на потока се получава в диапазона от 

11:30 до 12:30 ч., когато тя пада до 9,7 км/ч, а следващото е от 17:30 до 18:30, когато пада 

до 10.8 км/ч. За разлика от работния ден, тук се наблюдава значителна разлика между 

транспортното натоварване на обед и вечер, а освен това се вижда, че средната скорост 

през почивните дни е по-висока от тази през работните дни – т.е. логично през 

почивните дни - има по-малко транспортно натоварване, в сравнение с работните. 

В допълнение вектор „2-14“ практически е положен върху бул. „Т. Александров“, който е 

улица IІI А клас. Използвайки дефинираните от нас предварително нива на обслужване по 

средна скорост в Таблица 3, то при средна скорост под 20 км/ч нивото на обслужване за 

такъв клас улица не е приемливо. Анализирайки наличните данни виждаме, че под 

приемливото ниво на обслужване сме в: 

 работни дни - 8,5 часа; 

 почивни дни - 5,0 часа. 

Тези стойности са доста смущаващи и показват, че най-общо трябва да се вземат мерки, 

за да се подобри нивото на обслужване в ЦГЧ! 

Следвайки изложеното до тук генерирахме съответните матрици П-П от 5-те сензора 

за сутрешния върхов час в работния 4-ти декември и за обедния час в почивния 8-ми 

декември, по съответните посоки, резултатите от които са показани в следващите 

таблици. Използвали сме данни в интервал по-голям от 1 час, за да анализираме по-голям 

брой регистрирани Bluetooth устройства и да увеличим достоверността на 

резултатите. 
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Данни в работен ден – 4-ти декември 2018 г. 

Посока „запад -изток“ 

Таблица. 12 П-П от сензори 2 и 3 към сензори 14,5 и 9 от 8 до 11 ч на 4-ти декември 2018 г. 

ОТ   КЪМ % 

2  ул. Опълченска и бул. Т. Александров 

14  бул. Т. Александров и бул. Княгиня Мария Луиза 72.00% 

5  бул. В. Левски и бул. Дондуков 8.00% 

9  бул. В. Левски и бул. Цар Освободител 20.00% 

ОТ   КЪМ % 

3 
ул. Опълченска и бул. Ал. 
Стамболийски 

14  бул. Т. Александров и бул. Княгиня Мария Луиза 93.75% 

5  бул. В. Левски и бул. Дондуков 6.25% 

9  бул. В. Левски и бул. Цар Освободител 0.00% 

 

Ясно се вижда, че в сутрешния върхов час трафикът, който преминава от запад през ЦГЧ 

(сензор Сердика) е значително повече в сравнение с осреднения резултат, получен за по-

дълъг период - от 72 до 94 %. Тенденцията по-голяма част от трафика, преминал през ЦГЧ, 

да се привлича след това от бул. „Цариградско шосе“ се запазва. 

Посока „изток -запад“  

Таблица. 13 П-П от сензори 5 и 9 към сензори 14,2 и 3  от 9 до 10 ч. на 4-ти декември 2018 г. 

ОТ   КЪМ % 

5 бул. В. Левски и бул. Дондуков 

14  бул. Т. Александров и бул. Княгиня Мария Луиза 62.86% 

2  ул. Опълченска и бул. Т. Александров 14.29% 

3  ул. Опълченска и бул. Ал. Стамболийски 22.86% 

ОТ   КЪМ % 

9 
бул. В. Левски и бул. Цар 
Освободител 

14  бул. Т. Александров и бул. Княгиня Мария Луиза 65.57% 

2  ул. Опълченска и бул. Т. Александров 22.95% 

3  ул. Опълченска и бул. Ал. Стамболийски 11.48% 
 

Тенденцията и в тази посока е подобна, но увеличението на трафика през ЦГЧ е 

незначително в сравнение с осредненото, получено за по-дълъг период. 

 

Данни в почивен ден – 8-ми декември 2018 г. 

Посока „запад -изток“ 

Таблица. 14 П-П от сензори 2 и 3 към сензори 14,5 и 9 от 11 до 14 ч на 8-ми дек. 2018 г. 

ОТ   КЪМ % 

2  ул. Опълченска и бул. Т. Александров 

14  бул. Т. Александров и бул. Княгиня Мария Луиза 63.64% 

5  бул. В. Левски и бул. Дондуков 9.09% 

9  бул. В. Левски и бул. Цар Освободител 27.27% 

ОТ   КЪМ % 

3 ул. Опълченска и бул. Ал. Стамболийски 

14  бул. Т. Александров и бул. Княгиня Мария Луиза 50.00% 

5  бул. В. Левски и бул. Дондуков 20.69% 

9  бул. В. Левски и бул. Цар Освободител 29.31% 

 

Сравнението с данните от работния ден показва, че имаме значително намаление в 

преминаването през ЦГЧ – съответно от 72 към 63 % и от 94 до 50%, което респективно 

води до увеличаване на дела потока извън ЦГЧ, като привличането на по-голям трафик от 

бул. „Цариградско шосе“ се запазва.  
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Посока „изток -запад“ 

Таблица. 15 П-П от сензори 5 и 9 към сензори 14,2 и 3 от 11 до 14 ч. на 8-ми дек. 2018 г. 

ОТ   КЪМ % 

5 бул. В. Левски и бул. Дондуков 

14  бул. Т. Александров и бул. Княгиня Мария Луиза 65.71% 

2  ул. Опълченска и бул. Т. Александров 17.14% 

3  ул. Опълченска и бул. Ал. Стамболийски 17.14% 

ОТ   КЪМ % 

9 бул. В. Левски и бул. Цар Освободител 

14  бул. Т. Александров и бул. Княгиня Мария Луиза 55.38% 

2  ул. Опълченска и бул. Т. Александров 30.77% 

3  ул. Опълченска и бул. Ал. Стамболийски 13.85% 

 

В тази посока в сравнение с работния ден наблюдаваме незначително увеличение (3%) на 

трафика през ЦГЧ идващ от бул. „Дондуков“, но значително намаление на този идващ от 

бул. „Цар Освободител“ – с 10% или отново известно, но не много голямо, избягване на ЦГЧ. 

За онагледяване и сравнение, така получените стойности са обобщени в следващите 

таблици. 

Посока „запад -изток“ 

Таблица. 16 П-П от сензори 2 и 3 към сензори 14,5 и 9 

ОТ КЪМ Дял % 

1-20 дек. 4-ти дек. 

[раб. ден] 

8-ми дек. 

[поч. ден] 

2 14 56.26% 72.00% 63.64% 

5 7.87% 8.00% 9.09% 

9 35.87% 20.00% 27.27% 

3 14 63.78% 93.75% 50.00% 

5 12.97% 6.25% 20.69% 

9 23.25% 0.00% 29.31% 

Посока „изток -запад“ 

Таблица. 17 П-П от сензори 5 и 9 към сензори 14,2 и 3 

ОТ КЪМ Дял % 

1-20 дек. 4-ти дек. 

[раб. ден] 

8-ми дек. 

[поч. ден] 

5 14 64.27% 62.86% 65.71% 

2 17.31% 14.29% 17.14% 

3 18.42% 22.86% 17.14% 

9 14 56.54% 65.57% 55.38% 

2 26.77% 22.95% 30.77% 

3 16.69% 11.48% 13.85% 

 

Използвайки подхода описан в т. 3.1.4 получихме резултати за непрекъснатия транзит, 

генерирайки и анализирайки матрици за времето от 6:00 ч до 12:00 през работните дни 4-

ти, 11-ти и 18-ти декември на 2018 г.  
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Посока „запад -изток“ 

1. н. кр. ул. „Опълченска“ и бул. „Т. Александров“ - TMP [2-14] и DMPI [2-14-all] 

Таблица. 18 Транзитен трафик от S2  на 04.12.18 г. 

запа
д център изток 

 TMP [2-14] DMPI [2-14-all] общо 

  

кръстовища по 
задание извън заданието  

2 14 5 9 11 13 22     

[бр.] 256 9 69 9 7 42     
[%] 100% 3.5% 27.0% 3.5% 2.7% 16.4%    53% 

 

Таблица. 19 Транзитен трафик от S2 на 11.12.18 г. 

запад център изток 

  TMP [2-14] DMPI [2-14-all] общо 

    кръстовища по задание извън заданието   

2 14 5 9 11 13 22         

[бр.] 426 21 158 2 1 59         

[%] 100% 4.9% 37.1% 0.5% 0.2% 13.8%       57% 

 

Таблица. 20 Транзитен трафик от S2 на 18.12.18 г. 

запад център изток 

  TMP [2-14] DMPI [2-14-all] общо 

    кръстовища по задание извън заданието   

2 14 5 9 11 13 22         

[бр.] 439 25 43 19 19 145         

[%] 100% 5.7% 9.8% 4.3% 4.3% 33.0%       57% 

 

2. н. кр. ул. „Опълченска“ и бул. „Ал. Стамболийски“ - TMP [3-14] и DMPI [3-14-all] 

Таблица. 21 Транзитен трафик от S3 на 04.12.18 г. 

запад център изток 

  TMP [3-14] DMPI [3-14-all] общо 

    кръстовища по задание извън заданието   

3 14 5 9 11 13 22         

[бр.] 139 7 12 18 8 16         

[%] 100% 5% 9% 13% 6% 12%       44% 

 

Таблица. 22 Транзитен трафик от S3 на 11.12.18 г. 

запад център изток 

  TMP [3-14] DMP-I [3-14-all] общо 

    кръстовища по задание извън заданието   

3 14 5 9 11 13 22         

[бр.] 223 21 55 19 10 26         

[%] 100% 9% 25% 9% 4% 12%       59% 
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Таблица. 23 Транзитен трафик от S3 на 18.12.18 г. 

запад център изток 

  TMP [3-14] DMPI [3-14-all] общо 

    кръстовища по задание извън заданието   

3 14 5 9 11 13 22         

[бр.] 231 26 16 12 11 48         

[%] 100% 11% 7% 5% 5% 21%       49% 

 

Посока „изток -запад“ 

3. н. кр. бул. „В. Левски“ и бул. „Дондуков“ - TMP [5-14] и DMPI [5-14-all] 

Таблица. 24 Транзитен трафик от S5  на 04.12.18 г. 

изток център запад 

  TMP [5-14] DMPI [5-14-all] общо 

    кръстовища по задание извън заданието   

5 14 2 3 1 4 12 15 21 23   

[бр.] 187 12 24 18 13 16 5       

[%] 100% 6% 13% 10% 7% 9% 3%     47% 

 

Таблица. 25 Транзитен трафик от S5 на 11.12.18 г. 

изток център запад 

  TMP [9-14] DMPI [5-14-all] общо 

    кръстовища по задание извън заданието   

5 14 2 3 1 4 12 15 21 23   

[бр.] 225 13 19 37   11   5 22   

[%] 100% 5.8% 8.4% 16.4% 0.0% 4.9%   2.2% 9.8% 48% 

 

Таблица. 26 Транзитен трафик от S5 на 18.12.18 г. 

изток център запад 

  TMP [9-14] DMPI [5-14-all] общо 

    кръстовища по задание извън заданието   

5 14 2 3 1 4 12 15 21 23   

[бр.] 214 23 15 27 5 15   2     

[%] 100% 10.7% 7.0% 12.6% 2.3% 7.0%   0.9%   41% 

 

4. н. кр. бул. „В. Левски“ и бул. „Цар Освободител“ - TMP [9-14] и DMPI [9-14-all] 

Таблица. 27 Транзитен трафик от S9 на 04.12.18 г. 

изток център запад 

  TMP [9-14] DMPI [9-14-all] общо 

    кръстовища по задание извън заданието   

9 14 2 3 1 4 12 15 21 23   

[бр.] 366 52 31 91 15 11 8       

[%] 100% 14% 8% 25% 4% 3% 2%     57% 
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Таблица. 28 Транзитен трафик от S9 на 11.12.18 г. 

изток център запад 

  TMP [9-14] DMPI [9-14-all] общо 

    кръстовища по задание извън заданието   

9 14 2 3 1 4 12 15 21 23   

[бр.] 356 48 17 82 7 16 8 2 1   

[%] 100% 13.5% 4.8% 23.0% 2.0% 4.5% 2.2% 0.6% 0.3% 51% 

 

Таблица. 29 Транзитен трафик от S9 на 18.12.18 г. 

изток център запад 

  TMP [9-14] DMPI [9-14-all] общо 

    кръстовища по задание извън заданието   

9 14 2 3 1 4 12 15 21 23   

[бр.] 346 44 27 94 11 1 14       

[%] 100% 12.7% 7.8% 27.2% 3.2% 0.3% 4.0%     55% 

 

Обобщение на резултатите за непрекъснатия транзит: 

Таблица. 30 Непрекъснат транзит „запад-изток “ 

запад- изток от 04.12.18 11.12.18 18.12.18 min max ave 

2 
непосредствено след ЦГЧ 30.5% 42.0% 15.5% 15.5% 42.0% 29.3% 

цял транзит след ЦГЧ 53.1% 56.6% 57.2% 53.1% 57.2% 55.6% 

3 
непосредствено след ЦГЧ 13.7% 34.1% 18.2% 13.7% 34.1% 22.0% 

цял транзит след ЦГЧ 43.9% 58.7% 48.9% 43.9% 58.7% 50.5% 

обобщено 
непосредствено след ЦГЧ       13.7% 42.0% 25.7% 

цял транзит след ЦГЧ       43.9% 58.7% 53.1% 

 

Таблица. 31 Непрекъснат транзит „изток-запад “ 

изток-запад от 04.12.18 11.12.18 18.12.18 min max ave 

5 
непосредствено след ЦГЧ 19.3% 14.2% 17.8% 14.2% 19.3% 17.1% 

цял транзит след ЦГЧ 47.1% 47.6% 40.7% 40.7% 47.6% 45.1% 

9 
непосредствено след ЦГЧ 22.7% 18.3% 20.5% 18.3% 22.7% 20.5% 

цял транзит след ЦГЧ 56.8% 50.8% 55.2% 50.8% 56.8% 54.3% 

обобщено 
непосредствено след ЦГЧ       14.2% 22.7% 18.8% 

цял транзит след ЦГЧ       40.7% 56.8% 49.7% 

 

Изводи: 

 в посока „запад – изток“ делът на непрекъснатия транзитен трафик започващ от 

кръстовищата на ул. „Опълченска“ и преминаващ през ЦГЧ е между 13% и 42 % или 
средно 25,7%, а общия транзит на изток е от 44% до 59% или средно 53,1%; 

 в посока „изток - запад“ делът на непрекъснатия транзитен трафик започващ от 

кръстовищата на бул. „Васил Левски“ и преминаващ през ЦГЧ е между 14% и 23 % или 
средно 18,8%, а общия транзит на запад е от 41% до 57% или средно 49,7%; 

 най-общо може да се каже, че по хоризонталното направление „изток - запад“ делът 

на непрекъснатия транзитен трафик преминаващ през ЦГЧ е около 20%, а общия 
транзит заедно с този извън ЦГЧ е приблизително 50%. 



 

40 

ТРАНЗИТЕН ТРАФИК ПРЕЗ  

ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ 

От 4-те кръстовища, които се изисква да бъдат проучени, Столична Община разполага с 

рамки в настилката само на две от тях, а именно: 

 ул. „Опълченска“ и бул. „Т. Александров“; 

 ул. „Опълченска“ и бул. „Ал. Стамболийски“. 

От тези две кръстовища данни от магнитните рамки са ни предоставени само за 

кръстовището на ул. „Опълченска“ и бул. „Т. Александров“. Въз основа на тях и нашите 

ръчни преброявания бяха направени картограмите на автомобилното движение към 

настоящия момент. Показани са на следващите фигури, а таблично са представени и П-П 

матриците в ЕЛА/ч и процентни дялове. 

 



 

41 
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ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ 

 
Фиг. 16 Картограма на кръстовище на бул. „Васил Левски“ и бул. „Цар Освободител“ 

дата: 

от до продълж.- Леки автомобили

време 09:06 09:20 - Товарни автомобили 2319

- Автобуси

МПС ЛА ТА

към ЕЛА 1.0 2.0

69 9 0 986 47 9 0 0 0 64 0 0 951 47 0 21 0 0

ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS 2829

бул. „Васил Левски“

МПС/час

150 ЛА ЛА 21

13 ТА ТА 0

13 BUS BUS 0

626 ЛА ЛА 626

0 ТА ТА 0

13 BUS BUS 13

69 ЛА ЛА 716

9 ТА ТА 0

0 BUS BUS 26

64 ЛА ЛА 0

0 ТА ТА 0

0 BUS BUS 0

754 ЛА ЛА 754

0 ТА ТА 0

13 BUS BUS 13

377 ЛА ЛА 596

0 ТА ТА 39

0 BUS BUS 26

МПС/час

бул. „Васил Левски“

ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS

377 0 0 986 47 9 716 0 26 150 13 13 951 47 0 596 39 26

П-П матрица

от S вх. 5563

към S изх. 5563

проверка OK! 4249ЕЛ
А

/ч
ас

2259 1991

4249

ОРЛОВ МОСТ

377 1101 780 208 1046 737

М
П

С
/ч

ас

б
ул

. "
Ц

ар
 О

св
о

б
о

д
и

те
л"2160 1834 към (предназначение)

3994 ЦЕНТЪРП-К ВАСИЛ ЛЕВСКИ

737

ЕЛА/час

към от

377 1041 741 176 999 660

1524786 767 767 786

377 377 660

780

1228

64

1209

64

о
т

къ
м

0

1427

0

658 639 639 658

86 77 741

21

1459

2983

П
-К

 В
А

С
И

Л
 Л

ЕВ
С

К
И

176

къ
м

о
т

21

1401

2829

от към

ЕЛА/час

П
О

П
А

2179

951

208

2100

891

77 1041 0 64 999 21

2203

1119 1084

М
П

С
/ч

ас

86 1101 0 64 1046 21

б
ул

. "
Ц

ар
 О

св
о

б
о

д
и

те
л"

ЦЕНТЪР

ЕЛ
А

/ч
ас

2319

1187 1131

BUS
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ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ 

 
Фиг. 17 Картограма на кръстовище на бул. „Васил Левски“ и бул. „Дондуков“ 

дата: 

от до продълж.- Леки автомобили

време 08:30 08:39 - Товарни автомобили 2013

- Автобуси

МПС ЛА ТАкъм ЕЛА 1.0 2.0

190 13 0 452 20 26 0 0 0 497 0 0 563 20 33 59 0 0

ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS 2160

бул. „Васил Левски“

МПС/час

0 ЛА ЛА 59

0 ТА ТА 0

0 BUS BUS 0

851 ЛА ЛА 851

0 ТА ТА 0

7 BUS BUS 7

190 ЛА ЛА 209

13 ТА ТА 0

0 BUS BUS 0

497 ЛА ЛА 0

0 ТА ТА 0

0 BUS BUS 0

943 ЛА ЛА 943

0 ТА ТА 0

7 BUS BUS 7

295 ЛА ЛА 65

0 ТА ТА 13

0 BUS BUS 7

МПС/час

бул. „Васил Левски“

ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS

295 0 0 452 20 26 209 0 0 0 0 0 563 20 33 65 13 7

П-П матрица

от S вх. ####

към S изх. ####

проверка OK! 1852

216 556 0 497 684 59

б
ул

. "
кн

яз
 А

л.
 Д

о
н

д
ук

о
в"

ЦЕНТЪР

ЕЛ
А

/ч
ас 2013

772 1240
BUS

М
П

С
/ч

ас

203 497 0 497 615 59

1872

700 1172

от към

ЕЛА/час

П
-К

 В
А

С
И

Л
 Л

ЕВ
С

К
И

2834

1083

0

2801

1060

59

1136

2203

С
ТО

Ч
Н

А
 Г

А
Р

А

0

къ
м

о
т

59

1126

2160

209

1751

497

1741

497

о
т

къ
м

0

1034

0

867 857 857 867

216 203 209

959 949 949 959

295 295 85 108

ЕЛА/час

към от

295 497 209 0 615 85

1067

М
П

С
/ч

ас

б
ул

. "
кн

яз
 А

л.
 Д

о
н

д
ук

о
в"

1001 700 към (предназначение)

1702 ЦЕНТЪРСТОЧНА ГАРА

ЕЛ
А

/ч
ас

1060 792

1852

МОСТА ЧАВДАР

295 556 209 0 684 108
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Фиг. 18 Картограма на кръстовище на ул. „Опълченска“ и бул. “Тодор Александров“ 

дата: 

от до продълж.- Леки автомобили

време 10:05 10:16 - Товарни автомобили 2324

- Автобуси

МПС ЛА ТА
към ЕЛА 1.0 2.0

71 0 0 660 82 0 191 16 0 142 0 0 845 71 0 76 0 0

ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS 2411

ул. „Опълченска“

МПС/час

224 ЛА ЛА 76

11 ТА ТА 0

5 BUS BUS 0

873 ЛА ЛА 873

0 ТА ТА 0

5 BUS BUS 5

71 ЛА ЛА 164

0 ТА ТА 0

0 BUS BUS 0

142 ЛА ЛА 191

0 ТА ТА 16

0 BUS BUS 0

807 ЛА ЛА 807

0 ТА ТА 0

5 BUS BUS 5

175 ЛА ЛА 267

0 ТА ТА 5

0 BUS BUS 0

МПС/час

ул. „Опълченска“

ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS

175 0 0 660 82 0 164 0 0 224 11 5 845 71 0 267 5 0

П-П матрица

от S вх. 4696

към S изх. 4696

проверка OK! 2686

71 824 224 142 987 76

б
ул

. "
То

д
о

р
 А

ле
кс

ан
д

р
о

в"

ЦЕНТЪР
#

ЕЛ
А

/ч
ас 2324

1118 1205

BUS

М
П

С
/ч

ас

71 742 207 142 916 76

2155

1020 1135

от към

ЕЛА/час

Б
А

Н
И

Ш
О

Р
А

2354

1216

259

2318

1189

76

1126

2449

Р
У

С
К

И
 П

А
М

ЕТ
Н

И
К

240

къ
м

о
т

76

1118

2411

164

1137

142

1129

142

о
т

къ
м

207

1293

224

886 878 878 886

71 71 164

821 813 813 821

175 175 273 278

ЕЛА/час

към от

175 742 164 240 916 273

1323

М
П

С
/ч

ас

б
ул

. "
То

д
о

р
 А

ле
кс

ан
д

р
о

в"

1080 1429 към (предназначение)

2509 ЦЕНТЪРРУСКИ ПАМЕТНИК

ЕЛ
А

/ч
ас

1162 1525

2686

ЛЮЛИН

175 824 164 259 987 278
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Фиг. 19 Картограма на кръстовище на ул. „Опълченска“ и бул. „Стамболийски“

дата: 

от до продълж.- Леки автомобили

време 10:35 10:46 - Товарни автомобили 2163

- Автобуси

МПС ЛА ТА
към ЕЛА 1.0 2.0

175 5 0 769 22 16 0 0 0 235 0 0 665 16 22 136 0 0

ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS 2542

ул. „Опълченска“

МПС/час

0 ЛА ЛА 136

0 ТА ТА 0

0 BUS BUS 0

933 ЛА ЛА 933

0 ТА ТА 0

5 BUS BUS 5

175 ЛА ЛА 245

5 ТА ТА 0

0 BUS BUS 0

235 ЛА ЛА 0

0 ТА ТА 0

0 BUS BUS 0

835 ЛА ЛА 835

0 ТА ТА 0

5 BUS BUS 5

218 ЛА ЛА 360

0 ТА ТА 22

0 BUS BUS 0

МПС/час

бул. „ген. Скобелев“

ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS ЛА ТА BUS

218 0 0 769 22 16 245 0 0 0 0 0 665 16 22 360 22 0

П-П матрица

от S вх. 4685

към S изх. 4685

проверка OK! 2474

185 854 0 235 753 136

б
ул

. "
А

ле
кс

ан
д

ъ
р

 С
та

м
б

о
ли

й
ск

и
"

ЦЕНТЪР

ЕЛ
А

/ч
ас 2163

1039 1124
BUS

М
П

С
/ч

ас

180 807 0 235 704 136

2062

987 1075

от към

ЕЛА/час

Б
А

Н
И

Ш
О

Р
А

2433

1132

0

2411

1118

136

1328

2580

Р
У

С
К

И
 П

А
М

ЕТ
Н

И
К

0

къ
м

о
т

136

1320

2542

245

1301

235

1293

235

о
т

къ
м

0

1222

0

946 938 938 946

185 180 245

848 840 840 848

218 218 382 404

ЕЛА/час

към от

218 807 245 0 704 382

1252

М
П

С
/ч

ас

б
ул

. "
А

ле
кс

ан
д

ъ
р

 С
та

м
б

о
ли

й
ск

и
"

1271 1085 към (предназначение)

2356 ЦЕНТЪРРУСКИ ПАМЕТНИК

ЕЛ
А

/ч
ас

1317 1156

2474

ЛЮЛИН

218 854 245 0 753 404
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ДОСТЪПНОСТ С ОБЩЕСТВЕН 
ТРАНСПОРТ ДО РАБОТНИ МЕСТА 

Матрици произход-предназначение 

Таблица. 32 П-П матрица бул. „Васил Левски“ и бул. „Цар Освободител“ [% и МПС/ч]. 

 
 

Таблица. 33 П-П матрица бул. „Васил Левски“ и бул. „Дондуков“ [% и МПС/ч] 

 
 

Таблица. 34 П-П матрица ул. „Опълченска“ и бул. “Тодор Александров“ [% и МПС/ч] 

 

ЦЕНТЪР 0% 0 18.7% 1041 1.4% 77 0.0% 0 1119 20%

ОРЛОВ МОСТ 18.0% 999 0% 0 3.2% 176 11.9% 660 1834 33%

ПОПА 1.2% 64 6.8% 377 0% 0 13.8% 767 1209 22%

П-К ВАСИЛ ЛЕВСКИ 0.4% 21 13.3% 741 11.5% 639 0% 0 1401 25%

1084 2160 891 1427 5563 100%

19% 39% 16% 26% 100%

о
т 

(п
р

о
и

зх
о

д
)

към (предназначение)

ЦЕНТЪР ОРЛОВ МОСТ ПОПА П-К ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ЦЕНТЪР 0% 0 11.7% 497 4.8% 203 0.0% 0 700 16%

МОСТА ЧАВДАР 14.4% 615 0% 0 0.0% 0 2.0% 85 700 16%

П-К ВАСИЛ ЛЕВСКИ 11.7% 497 6.9% 295 0% 0 22.2% 949 1741 41%

СТОЧНА ГАРА 1.4% 59 4.9% 209 20.1% 857 0% 0 1126 26%

1172 1001 1060 1034 4268 100%

27% 23% 25% 24% 100%

към (предназначение)

ЦЕНТЪР МОСТА ЧАВДАР П-К ВАСИЛ ЛЕВСКИ СТОЧНА ГАРА

о
т 

(п
р

о
и

зх
о

д
)

ЦЕНТЪР 0% 0 15.8% 742 1.5% 71 4.4% 207 1020 22%

ЛЮЛИН 19.5% 916 0% 0 5.1% 240 5.8% 273 1429 30%

БАНИШОРА 3.0% 142 3.7% 175 0% 0 17.3% 813 1129 24%

РУСКИ ПАМЕТНИК 1.6% 76 3.5% 164 18.7% 878 0% 0 1118 24%

1135 1080 1189 1293 4696 100%

24% 23% 25% 28% 100%

към (предназначение)

ЦЕНТЪР ЛЮЛИН БАНИШОРА РУСКИ ПАМЕТНИК

о
т 

(п
р

о
и

зх
о

д
)
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Таблица. 35 П-П матрица ул. „Опълченска“ и бул. „Стамболийски“ [% и МПС/ч] 

 
 

Броят на регистрираните Bluetooth устройства в колите в работен ден (4-дек. 2018 г.) за 

периода от 9:00 до 11:00 ч. (при Time Range 15 min) в част от векторите свързващи 4-те 

кръстовища, обект на изследването, с останалите сензори е, както следва: 

 вектор „2-14“ – 692 бр. или 346 бр. за час; 

 вектор  „3-2“ – 1176 бр. или 588 бр. за час; 

 вектор „5-14“ – 929 бр. или 465 бр. за час; 

 вектор „9-14“ – 708 бр. или 354 бр. за час; 

 вектор „9-5“ – 938 бр. или 469 бр. за час. 

Отчитайки получените данни за преминаващите МПС/ч от картограмите, то се 

получават следните процентни дялове на МПС с Bluetooth устройства от общия брой 

преминали МПС: 

 вектор „2-14“ – 346 от 1020 – 34%; 

 вектор  „3-2“ – 588 от 1118 – 53%; 

 вектор „5-14“ – 465 от 1172 –40%; 

 вектор „9-14“ – 354 от 1084 – 33%; 

 вектор „9-5“ – 469 от 1427 – 33%. 

От показаните данни се вижда, че процента на регистрираните Bluetooth устройства в 

преминаващите автомобили, в сутрешен върхов час варира от 33% до 53%, което е 

достатъчно голям дял за получаването на достоверни и максимално близки до реалността 

резултати. 

Превръщането на процентния дял в реални МПС или ЕЛА на час става, като се умножат 

преброените реално и отразени на картограмите интензивности с процентния им дял за 

съответното сечение, за което се отнасят. 

Посока „запад -изток“ 

 транзит през ЦГЧ от 2 към 14 – трябва да се използва интензивността на 

изходящия клон, посока ЦЕНТЪР на кръстовище на ул. „Опълченска“ и бул. “Тодор 

Александров“; 

 транзит през ЦГЧ от 3 към 14 – трябва да се използва интензивността на 

изходящия клон, посока ЦЕНТЪР на кръстовище на ул. „Опълченска“ и бул. „Ал. 

Стамболийски“; 

ЦЕНТЪР 0% 0 17.2% 807 3.8% 180 0.0% 0 987 21%

ЛЮЛИН 15.0% 704 0% 0 0.0% 0 8.1% 382 1085 23%

БАНИШОРА 5.0% 235 4.7% 218 0% 0 17.9% 840 1293 28%

РУСКИ ПАМЕТНИК 2.9% 136 5.2% 245 20.0% 938 0% 0 1320 28%

1075 1271 1118 1222 4685 100%

23% 27% 24% 26% 100%

към (предназначение)

ЦЕНТЪР ЛЮЛИН БАНИШОРА РУСКИ ПАМЕТНИК
о

т 
(п

р
о

и
зх

о
д

)
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 общ транзит на изток от 2, 3 през 14 към останалите кръстовища– трябва да се 

използва интензивността на изходящия клон, посока ИЗТОК на кръстовище бул. „Т. 

Александров“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“ (Сердика). 

Посока „изток- запад“ 

 транзит през ЦГЧ от 5 към 14 – трябва да се използва интензивността на 

изходящия клон, посока ЦЕНТЪР на кръстовище на бул. „Васил Левски“ и бул. 

„Дондуков“; 

 транзит през ЦГЧ от 9 към 14 – трябва да се използва интензивността на 

изходящия клон, посока ЦЕНТЪР на кръстовище на бул. „Васил Левски“ и бул. „Цар 

Освободител“; 

 общ транзит на изток от 5, 9 през 14 към останалите кръстовища– трябва да се 

използва интензивността на изходящия клон, посока ЗАПАД на кръстовище бул. „Т. 

Александров“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“ (Сердика). 

Имайки предвид горепосочените сечения, резултатите от автоматизираното и ръчно 

преброяване по кръстовищата и средното дялово разпределение на транзитния трафик, 

се получават следните резултати. 

Таблица. 36 Транзитен трафик направление „запад-изток“ [МПС/ч и ЕЛА/ч] 

запад- изток от интензивност в сечение дял транзит 

  МПС/ч ЕЛА/ч % МПС/ч ЕЛА/ч 

2 
непосредствено след ЦГЧ 1135 1205 29.3% 333 353 

цял транзит след ЦГЧ 1098 1138 55.6% 611 633 

3 
непосредствено след ЦГЧ 1075 1124 22.0% 236 247 

цял транзит след ЦГЧ 1098 1138 50.5% 555 575 

 

Таблица. 37 Транзитен трафик направление „изток- запад“ [МПС/ч и ЕЛА/ч] 

изток-запад от интензивност в сечение дял транзит 

  МПС/ч ЕЛА/ч % МПС/ч ЕЛА/ч 

5 
непосредствено след ЦГЧ 1172 1240 45.1% 528 559 

цял транзит след ЦГЧ 1022 1118 20.5% 209 229 

9 
непосредствено след ЦГЧ 1084 1131 54.3% 589 614 

цял транзит след ЦГЧ 1080 1126 18.8% 203 211 

 

Или обобщено, автомобилите преминаващи транзитно през центъра на София на всеки час 

са: 

 в посока „запад - изток“ – 300 бр.; 

 в посока „изток - запад“ – 550 бр. 

Дялът на прекъснатия транзит беше определен използвайки възможностите за 

генериране на матрици от и към сензора, разположен в центъра на ЦГЧ и всички останали. 

Визуално това е представено на следващата фигура за един конкретен период на време. 
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ДОСТЪПНОСТ С ОБЩЕСТВЕН 
ТРАНСПОРТ ДО РАБОТНИ МЕСТА 

 
Фиг. 22 Прекъснат транзит през ЦГЧ на София 
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ТРАФИК ПРЕЗ ЦГЧ 

 

Основния извод от направеното изследване е, че обема на трафика, преминаващ 

през ЦГЧ, е значителен и трябва да се вземат мерки да се намали! 

Непрекъснатия транзит през ЦГЧ достига до 42%. Отново препоръката е да се 

търси решение най-вече за намаляване на непрекъснатия транзит и основно на 

товарните автомобили, които видно от преброяванията все още присъстват 

в ЦГЧ, а не би трябвало да са там! 

Прекъснатия транзит е по-голям от непрекъснатия, но не с много. Това ни дава 

основание да предполагаме, че ако намалим с някакви мерки или решения 

непрекъснатия транзит, то най-вероятно ще намалим и прекъснатия транзит, 

в резултат на което ще получим и по-приемливо ниво на транспортно 

обслужване в ЦГЧ. 

Вижда се също така, че нивото на обслужване към настоящия момент не е 

достатъчно приемливо и трябва да се предложат мерки за неговото 

подобряване – намаляване на транспортните задръжки. 

Сравнението с другите подобни на София градове, показва, че трябва да се 

формира и изпълнява политика за „изнасяне“ на колкото се може повече 

автомобилно движение от центъра към периферията на града. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Bluetooth сензор – спесификация 

 

 
 


