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Abstract 

From very ancient times, transportation has performed one of society’s main functions – answering 

the constant need for human mobility. The aim of this chapter is show, for the case of Bulgaria, the 

conditions capable of improving the quality of transport, reducing total operating costs for each 

unit of transport production, and reducing operating costs as relative to the national economy’s 

funds. A necessary condition for achieving sustainable development of the railway transport system 

concerns the provision of financial resources for the development and modernization of railway 

infrastructures, the provision of quality rolling stock and the optimization of traffic. They will 

improve the quality of railway services and the overall efficiency of the sector. 
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УВОД 

Всяка система следва да се разглежда като съвкупност от елементи, функциониращи 

в сложни връзки и взаимодействие помежду си. От тази гледна точка най-същественото за 

транспортната система е координираната работа и взаимодействието на отделните 

транспортни подсистеми, което предполага, транспортната система да бъде разгледана като 

система, която включва производствената дейност на различните видове транспорт в едно 

организационно и експлоатационно единство, с цел да се създадат условия за подобряване 

качеството на превозите, за абсолютното намаляване на експлоатационните разходи за 

производството на единица транспортна продукция и за относително намаляване на общите 

транспортни разходи на народното стопанство (Цанков,  Ст., 1983). 

В литературата едно обобщено становище (Бакалова В. и Хр. Николова, 2010) свежда 

същността на транспортната система до съвкупността от транспортни средства и 

транспортни пътища, които осигуряват процеса на пространствено преместване на товарите 

и пътниците на базата на взаимообвързаната и съгласувана работа на всеки отделен вид 

транспорт и при наличието на определено единство на технологичния процес по извършване 

на превозите, с цел (Герами Вд. и А. Колик, 2014) осигуряване на достъпност и ефективно 

използване на природните ресурси, свързване регионите на производство и потребление на 

продукти, разширяване границите на продуктовите пазари, подпомагане постигането на 

високи стандарти на живот. 

Транспортните системи (Rodrigue, J. P., 2006) се състоят от сложен комплекс от 

взаимоотношения между търсенето, точките на обслужване и мрежите, които подпомагат 

движението. В най-голяма степен те са зависими от условията на средата, които влияят 

върху транспортните разходи, капацитета, ефективността, надеждността и скоростта. 

Такива състояния са тясно свързани с развитието на транспортни мрежи както по отношение 

на капацитетните възможности, така и на териториалния обхват. Същевременно 

транспортните системи се развиват в рамките на една сложна конфигурация от 

взаимоотношения между предлагането на транспорт, определено от мащабите на 

оперативния капацитет на мрежата и търсенето на транспорт, в лицето на изискванията за 

мобилност на дадена територия. 
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Днес за повишаването на ролята на железопътната транспортна система като 

съществена част от общата, все по-актуално става реализиранито на концепцията „земен 

мост“. При нея товарите от морския транспорт, преодоляват земната повърхност по суша 

като от плавателните съдове те биват претоварвани на влак и превозени по земя с жп 

транспорт и отново натоварени на друг кораб (David and Stewart, 2008). Подобна е 

ситуацията и при системите за превоз, при които контейнерите от тежкотоварните 

автомобили се претоварват на жп композициите и обратно. По този начин се намалява 

транзитното време, облекчават се маршрутите, с което се реализират икономии и се 

редуцират екологичните отпечатъци. 

Политиките на Европейския съюз (ЕС) в транспорта могат да се систематизират в 

четири основни направления – изготвяне и внедряване на интегрирани и интелигентни 

транспортни системи; насочен план за логистика; изпълняване на мащабната програма за 

зелен транспорт и осъществяване на идеята за единно железопътно пространство.  

Новите насоки на политики на ЕС и коридори на Трансевропейската транспортна 

мрежа (TEN-T), базирани върху основни транспортни документи, изискват прилагане на 

национални и регионални политики, насочени към развитие и налагане на т.н. „зелени 

коридори“. Основните моменти в тези нови политики са свързани с развитието на 

интегрирана транспортна инфраструктура - пристанища, интермодални терминали, 

железопътна и шосейна мрежа и магистрали. Следва да се разшири дела на интермодалните 

превози, като се промени структурата и маршрута на товарите, чрез внедряване на 

интермодални транспортни единици – полуремаркета, сменяеми надстройки, 

голямотонажни контейнери. Тези единици ще изискват специализирани транспортни 

средства и осигурявне на сигурни транспортни схеми с движение на совалкови блок-

влакове.  

Ролята на този вид транспорт за развитие на периферните – рурални, планински и 

други видове функционални райони в българските условия се явява не просто важен фактор 

в регионалното и особено локално развитие, а жизнено необходим инструмент (понякога и 

единствен) за осъществяване на основните публични транспортни услуги. Независимо от 

глобалните и европейски процеси на динамика в развитието на жп транспорта, българските 

реалности показват трайна тенденция на спад, както по отношение на пътниците, така и на 

превозените товари. Това важи в особена степен за руралните райони, които генерираха най-
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сериозни демографски, социални и стопански негативи в последните три десетилетия 

(Patarchanov, 2019).  

За настоящото изследване са използвани разнообразни научни публикации - 

аналитични изследователски материали, нормативни, стратегически и планови документи, 

които са описани в нашата и чужда литература. Чрез тях се анализират мнения и 

интерпретации на различни автори и институции по основни въпроси, свързани с нашия 

изследователски интерес. На основата на разнообразни научни подходи (хорологичен и 

хронологичен) и методи (сравнителен и пространствен анализ и др.) се търси и се представя 

нашето мнение по редица от проучваните въпроси в изследването. 

ДИСКУСИЯ 

Водещо условие при избора на вид транспорт са неговите конкурентни предимства, 

които да отчитат не само цената на превозната услуга, но и по отношение на пространствени 

ефекти, екологосъобразност, шумозамърсяване и енергийна ефективност. При формиране 

на превозната цена за транспортна услуга следва да се отчитат и социалните разходи и ползи 

за съответния регион.  

Железопътният транспорт заема важно място в националното стопанство на 

отделните европейски страни. Това се определя от неговите безспорни предимства, които 

го правят предпочитан, както и редица недостатъци, понижаващи неговата 

конкурентоспособност. 

В Резолюция на Европейския парламент относно логистиката в ЕС и мултимодален 

транспорт в новите коридори на TEN-T се подчертава значението на осигуряването на 

свободно движение на хора, стоки и услуги, включително чрез ефикасна и устойчива 

система за превоз на товари. Основните направления в резолюцията могат да бъдат 

структурирани в осигуряването на ползи за регионалното развитие и растеж при налагане 

на нова инфраструтурна политика във връзка с TEN-T мрежата. С особена важност за 

съвременното устойчиво пространствено развитие е прилагането и внедряването на нови 

технологии и иновативни решения в железопътния транспорт, които да подобрят дейността 

на сектора и ускорят преминаването към сигурна, надеждна и нисковъглеродна транспортна 

система. Благодарение на предните стъпки ще се улеснят възможностите за подобряване на 

връзките и развитие на инфраструктурата в районите, където тя липсва, като по този начин 

ще се стимулира Европейската полотика за железопътна печеливша перспектива.  
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С приемане на Регламент (ЕС) №1316/2013 на Европейския парламент  за създаване 

на Механизъм за свързване на Европа се организира финансирането на проекти от общ 

интерес в железопътния транспорт и железопътната инфраструткура. В приложението към 

Регламента са идентифицирани и направленията с трансграничен характер отнасящи се за 

българска територия: железопътно направление София – сръбска граница и железопътно 

направление София – македонска граница. Хоризонталните приоритети, допустими за 

финансиране чрез Механизма за свързване на Европа, са: единно европейско небе (SESAR); 

системите за управление на трафика в пътния, железопътния и вътрешно-водния транспорт 

(ITS, ERTMS и RIS) и пристанища, морски магистрали и летища на основната мрежа. 

Територията на България се пресича от 2 коридора на основната TEN-T мрежа: 

- коридорът „Ориент - Източно Средиземноморие“ свързва германските пристанища 

Бремен и Хамбург, минавайки през Чехия и Словакия, с разклонение, пресичащо Австрия, 

и продължава през Унгария към румънското пристанище Констанца, българското 

пристанище Бургас, с връзка към Турция, гръцките пристанища Солун и Пирея. Той 

включва железопътни трасета и автомобилни пътища, летища, пристанища, железопътно-

автомобилни терминали и вътрешните водни пътища по река Елба; 

- коридорът „Рейн—Дунав“ свързва Страсбург и Манхайм чрез две паралелни оси в 

Южна Германия — до румънските пристанища Констанца и Галац. Той включва 

железопътни трасета и автомобилни пътища, летища, пристанища, железопътно-

автомобилни терминали и вътрешните водни пътища по река Майн, канала Майн—Дунав, 

цялото поречие на Дунав от Келхайм надолу по течението на реката, както и река Сава. В 

изпълнение на Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент  относно развитие на 

Европейска железопътна мрежа за конкурентен превоз на товари бяха създадени 10 

железопътни коридори за приоритетен превоз на товари, които преминават през 

териториите на страните-членки на ЕС. Железопътен товарен коридор №7 (Ориент-Източно 

Средиземноморие) преминава през територията на Република България. Основният 

маршрут на коридора е Прага – Виена/Братислава – Будапеща – Букурещ – Констанца и 

Арад - Крайова – Видин – София – Кулата – Солун – Атина с алтернативни маршрути 

Виделе – Русе разпределителна – Синдел разпределителна – Нова Загора – Свиленград и 

София – Пловдив - Свиленград. Управлението на движението в българската част от 
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коридора, неговото поддържане и модернизация е отговорност на Държавно предприятие 

„Национална компания железопътна инфраструктура“ (ДП „НКЖИ”). 

За българската транспортна система железопътният транспорт се явява основен 

елемент. Развитието му е предпоставка за икономическото развитие на страната. Важен 

компонент за мобилността на населението е осигуряване на достъпни услуги на 

железопътният транспорт.  

Като основни проблеми за развитието на железопътния транспорт могат да бъдат 

посочени: 

- незадоволителното състояние на инфраструктурата и подвижния състав, което 

води до ниската скорост и слабото ниво на обслужване на пътническите и товарни превози. 

- недостатъчна интеграция на националната железопътна мрежа в европейската; 

- недостатъчни връзки на националната железопътна мрежа с морските, вътрешно 

водни пристанища и пристанищата, като от необходимост е да се развият тези връзки, което 

ще доведе до повишена интермодалност; 

- от главно значение е въвеждането на системи за сигнализация; внедряване на 

европейска система за управление на железопътния трафик. 

Пътническите превози с железопътен транспорт имат голям потенциал за развитие, 

който потенциал зависи от подобряването на железопътната мрежа и подвижният състав, 

коието са пряко свързани с пространствените ефекти върху всички икономически и 

социални процеси в националната територия. 

Бъдещото развитие на железопътния транспорт – пътнически и товарен има голямо 

значение за националната транспортна политика, поради няколко причини: 

- пренатовареността на пътната инфраструктура; 

- националната политика за безопастност и опазването на околоната среда; 

- високите цени на горивата за автомобилите и др.  

Модернизацията на железопътната инфраструктура ще има положителен ефект 

върху превозите и тяхната ефективност и се очаква това да допринесе за интегрирането на 

транспортната ни система и в европейската транспортна система, както и за повишаването 

на пътническите и товарни превози по железница. 

Недостатъчното финансиране на железопътната инфраструктура остава основен 

проблем за развитието на железопътния сектор и способността му да се конкурира с другите 
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видове транспорт. Това води до намаляване качеството на предлаганата услуга. Други 

негативни последици в това отношения са модернизирането на отсечки „на парче“. Оказва 

се честа ситуацията по 80% от даден железопътен коридор да са извършени необходимите 

дейности и реализирани съответните проекти за осъвременяване на инфраструктурата, а по 

останалите 20% остават като „тесни места“31 в железопътната мрежа, намаляват 

пропускателната способност на трасето и качеството на цялостната транспортна услуга. 

Това има пряко влияние върху работата на железопътните превозвачи и е основна пречка за  

конкурирането с другите видове транспорт и привличането на нови инвестиции.  

Изграждането на нова и модерна железопътна мрежа в Република България, която да 

е съвместима с европейската железопътна мрежа е от първостепенно значение и заема място 

във всички програмни и планови документи на МТИТС. Основна цел е изграждането и 

развиетието на ключови транспортни връзки от национално и европейско значение, за 

постигане на максимален пространствен ефект и свиване на транспортния вакуум, 

образуван в някои региони. За България основен момент в тази насока е възможно най-

бързото приключване на основните проекти за модернизация на жп трасета и свързването 

на основната жп мрежа на България с тази на съседните страни. Изпълнението на тези задачи 

е с особено значение за преодоляване на междурегионалните различия.  

В изпълнение на европейските изисквания към железопътния транспорт, държавата 

следва да има значителна роля за намаляването на големия дефицит на средства за 

поддръжка и ремонт на железопътната инфраструктура чрез осигуряване на паричен поток 

от държавния бюджет според годишната бюджетна прогноза. Това ще позволи намаляване 

на инфраструктурните такси и превръщането на железопътния транспорт във високо 

конкурентен и атрактивен не само от екологична гледна точка транспорт. Очакваното 

въвеждане на тол система на база изминато разстояние за товарните автомобили (над 3,5 

тона) би допринесло за привличането на повече товарен трафик по българските железници. 

Затова е необходимо да се съсредоточат средства за развитие и поддържане на 

железопътната инфраструктура по основните направления, които ще поемат нарастването 

трафика. Развитието и поддръжката на транспортната инфраструктура са недостижими без 

 
31 „тесни места” – участъци от жп линии с нарушени транспортно-пропусквателни параметри. Например 

удвоена жп магистрала, която има  участък с определена дължина, който е единичен и намалява максималният 

брой влакове, които е възможно да преминат по трасето за денонощие и нарушава отчасти скоростните 

параметри на жп линията. 
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пълното усвояване на средствата по ОПТТИ, Механизма за свързване на Европа, както и без 

финансовата подкрепа от страна на държавния бюджет. Отчитайки възможностите на 

Средносрочната бюджетна прогноза за 2019 – 2021 г. и на държавния бюджет за 2021 г., 

ръководството на НК „ЖИ” очаква държавата да предприеме адекватни мерки за корекция 

на нетния дефицит като се осигури допълнителен финансов ресурс по реда за субсидиране 

на железопътната инфраструктура. Средствата са необходими за инвестиране в текущото 

поддържане на железопътната инфраструктура, с цел запазване качеството на 

железопътната услуга на достигнатото към момента ниво и гарантиране безопасността и 

сигурността. 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще 

продължи да насърчава всички инициативи в подкрепа на интермодалния транспорт и да се 

стреми да осигури среда за ефективно функциониране на логистичните системи, които имат 

особено значение за развитието на селищата и подчертан прстранствен ефект. Пример за 

това е ЖП възел Пловдив, който повиши още повече важността си като регионален център 

за обмен на пътници и товари, след завършването на интермодалния терминал за товари на 

гара Тодор Каблешков (село Златитрап). Изграждането на този терминал повиши 

икономическите и логистичните показатели на Южния централен район. Значението на този 

интермодален терминал нарастна още повече след настъпилата транспортна криза свързана 

с пандемията от COVID 19. Дългите колони от камиони на пункт „Капитан Андреево“ с 

Република Турция достигнаха над 35 км. В тези условия голяма част от контейнерите на 

камионите пътуващи по направлението на този транспортен коридор бяха претоварвани на 

интермодалния терминал и заминаваха като дълги влакови композиции движещи се на 

тактов график, който осигури бързо и безпроблемно доставяне на товарите до крайна 

дестинация. (Стоянов, Л. 2020) През следващите години усилията ще бъдат насочени към 

създаване на благоприятни условия за модернизацията и усъвършенстването на мрежата от 

интермодални терминали и предоставяне на висококачествени транспортно-логистични 

услуги, което ще е от пряка полза за развитие капацитета и специализацията на 

пространството. В тази връзка ще се използват механизмите на концесионирането, 

осигуряващи гъвкаво финансиране на довеждащата инфраструктура и на нови 

интермодални съоръжения с висок капацитет, като с това се създават предпоставки за 

прерастването на последните в товарни селища (с. Златитрап – гара Тодор Каблешков, гр. 
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Русе – гара Русе-разпределителна, гр. Свиленград – гара Свиленград, гр. Пловдив – гара 

Пловдив-разпределителна, гр. Бургас – Гара Бургас-товарна).  

Реконструкцията на ключови гарови комплекси по протежение на главните 

железопътни линии ще продължи и през новия програмен период и цели подобряване на 

интермодалността на пътниците и товарите, чрез връзка на тези комплекси с другите видове 

транспорт – метро/автобусен/въздушен, както и чрез комуникационно решение за техните 

транспортни и пешеходни връзки. Предвидени за реконструкция са шест гарови комплекси: 

Стара Загора, Нова Загора, Карнобат, Подуяне, Искър и Казичане.  

Добре изготвената и успешно прилагана транспортна политика допринася за 

повишаване качеството на човешкия живот. Множество са примерите за успешно 

приложени мерки, модернизация на съществуващи или проктиране и строителство на нови 

транспортни системи. В този ред на мисли е важно изготвянето на качествени механизми за 

повишаване на конкурентоспособността и ефикасността на жп транспорта, като това не 

става за сметка на неговото устойчиво и безопасно развитие. Железопътният транспорт е 

основен елемент от националната транспортна система и неговото развитие в посока 

интеграция в европейските транспортни системи оказва съществено влияние върху 

цялостното развитие на икономиката и пространството на Република България.  

Пространственото развитие на железопътния сектор на Република България следва 

да създава необходимите условия за икономическото и социално развитие на страната, да 

осигури ефективен и устойчив транспорт и да подпомага балансираното регионално 

развитие. Мрежата от жп линии у нас като конфигурация е в голяма степен изградена. Почти 

две трети от трасетата (60 %) са електрифицирани. Не е малък и делът (над 25 %) на 

удвоените жп линии. По тези параметри е възможна една много по-интензивна 

експлоатация на неподвижната инфраструктура и съответно да задоволи по-високо търсене 

на транспортни услуги в бъдеще.  

Негативно влияние върху балансираното и устойчиво пространствено развитие 

оказват: бавенето на ремонтните дейности по различни отсечки и изпълнението на ключови 

проекти на национално ниво, като – Пловдив – Бургас; София – Септември и др. Тези 

забавяния водят до ниски временни участъкови скорости и/или налагат трансбордирането 

на пътници с алтернативен транспорт (автобусен) по трасетата, които са в процес на 

рехабилитация. Тези дейности повишават времепътуването, понижават 
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конкуретоспособността и са причина за отдръпването на сериозни контингенти пътници по 

основни направления. За сметка на това се повишават експлотационните разходи, което пък 

е предпоставка за нерентабилност на предлаганата услуга. Скоростите на движение все още 

не отговарят в достатъчна степен на поетите международни ангажименти за развитие на 

железопътния транспорт. Все още е много ниска и незадоволителна участъковата скорост 

по отсечките Елин Пелин – Септември32, Пловдив – Чирпан – Михайлово33, Михайлово – 

Димитровград34 и др.   

Провежданата досега политика по отношение на железопътната инфраструктура е 

насочена към подновяване и/или ремонтиране на отделни отсечки, което не променя като 

цяло превозната способност на българската железница. Общо състоянието на железопътната 

инфраструктура определя необходимостта от неотложни мерки за възстановяване, 

подобряване и увеличаване технико-експлоатационните параметри на железния път, 

контактната мрежа, съобщителната и осигурителна техника и отстраняване на тесните 

места, преди всичко по линиите, които са част от основната Трансевропейска транспортна 

мрежа. Важно в регионално отношение е да се модернизират не само трасетата, които ще 

генерират транзитен трафик, но и второстепенните отсечки с високи приходни показатели 

главно от пътнически превози, участващи интезивно върху мобилността на хората и 

улеснявайки възможностите за осъществяване на ежедневни трудови пътувания на 

относително къси разстояния. Добър пример в това отношение е жп линията Пловдив – 

Крумово – Асеновград, по която се осигурява движение на пътнически електро-мотрисни 

влакове на тактов график, които осигуряват лесен и бърз достъп до икономическото ядро на 

Южния централен район – Пловдив. Услугата е с високо ниво на конкуретоспособност с 

автомобилния и автобусния транспорт. Разстоянието между двата градски центъра е 20 км. 

Влакът взема това разстояние за 23-25 мин, като обслужва общо 5 пътнически гари и спирки. 

Една от тях е Летище Пловдив (жп спирка Маврудово), което е с особено значение за двояко 

 
32 Част от Първа главна ЖП линия: граница с Република Сърбия – Калотина – София – Пловдив – Свиленград 

– турска/гръцка граница. Отсечката е приоритетна от гледна точка на това, че трасето е част от 

трансевропейска жп ос. Попада в обхвата на проекта за модернизация на жп отсечката София – Пловдив. 

Предвижда се приключване на основните дейности до 2024 г.  
33 Част от Осма главна ЖП линия – Пловдив – Михайлово – Стара Загора – Карнобат – Бургас. Участъкът от 

Белозем до Михайлово е единственият, по-който не са приключени дейности по проекта за модернизаця на 

линията. Основни проблеми са свързани с преминаването на линията през гр. Чирпан и сложния профил на 

трасето.  
34 Част от Четвърта главна ЖП линия: Русе – Подкова. Отсечката е с много лоши технически параметри, поради 

високо ниво на експлоатация. Участъковата скорост е 40 км/ч, с много и широк фронт намаления от 25 км/ч. 
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развитие и на двата вида транспорт (железопътен и въздушен) в тази точка, с подчертан 

пространствен ефект и в унисон с политиката на ЕС за „интермодализъм на хората“.  

Един от най-важните стратегически документи на ЕС, който очертава тенденциите в 

развитието на железопътния транспорт в съюза, е десетгодишната стратегия за растеж 

Стратегия „Европа 2020”. Документът представлява предложение на ЕК за справяне с 

финансовата криза и за подготовката на европейската икономика за предизвикателствата на 

следващото десетилетие. Стратегията предлага конкретни действия на европейско и 

национално ниво за постигането на високи нива на заетост, нисковъглеродна икономика, 

социална и териториална кохезия. Определени са три взаимно подсилващи се приоритета: 

• интелигентен растеж – развитие на икономика, базирана на знания и иновации 

• устойчив растеж – насърчаване на по-екологична и конкурентоспособна 

икономика, която използва по-ефективно ресурсите 

• приобщаващ растеж – стимулиране на икономика с висока заетост, която да 

съдейства за постигане на социална и териториална кохезия. 

Практическата реализация на вече споменатата идея за ефиктивна Трансевропейска 

транспортна мрежа (TEN-T) е ключов елемент от Лисабонската стратегия за 

конкурентоспособност и увеличаване на работните места на континента. Ако Европа иска 

да осъществи своя икономически и социален потенциал, то за нея е от изключително 

значение да построи липсващите връзки, да премахне тесните участъци на 

инфраструктурата си и да осигури устойчивостта на транспортната мрежа в бъдещето. 

Предвид нарастващия трафик между държавите-членки, за който очакванията, преди 

кризата с COVID 19, през 2020 г. бе да се удвои, изисква инвестиции нужни за 

модернизиране и развитие на транспортната инфраструктура, които надхвърлят 550 млрд. 

евро в период 2010 – 2030 г., от които 215 млрд. евро са за приоритетните оси и проекти по 

тях. Предвид мащаба на тези инвестиции, е изключително важно да се приоритизират 

проектите в близко сътрудничество с националните правителства, като се гарантира 

ефективно сътрудничество на европейско ниво.  

Насоките на Съюза (Официален вестник на Европейския съюз; Регламент (ЕС) № 

1315/2013 на ЕП и на Съвета) .за развитието на мрежата ще бъде структурирана в две нива: 

основна мрежа (core network), която се състои от най-важните международни връзки, които 

следва да бъдат реализирани до 2030 г. и разширена мрежа (comprehensive network), която 
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да осигури пълно покритие на територията на ЕС и достъп до всички региони и следва да 

бъде завършена до 2050 г. Двете нива обхващат всички видове транспорт: автомобилен, 

железопътен, въздушен, морски и по вътрешните водни пътища, както и интермодалните 

платформи. Инвестициите от европейските фондове за инфраструктура трябва да бъдат 

насочени към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа, а именно: 

направлението Видин – София – Кулата; Пловдив – Свиленград – турска граница и Пловдив 

– Бургас. До края на периода на стратегията усилията на МТИТС ще са насочени към 

изграждането на направлението „Изток – Запад“ през Южна България: от сръбската граница 

през София и Пловдив до Бургас и до Свиленград и турската граница. В дейностите по 

модернизация ще се включат и участъци от направление „Север – Юг“ - Видин – Медковец 

и София – Перник – Радомир. Ще се изграждат железопътните възли в София (частично), 

Пловдив и Бургас, както и интермодален в Русе. Вече се обновиха няколко ключови 

железопътни гари по цитираното направление, в т.ч. София, Бургас, Пазарджик, в ход е 

модернизация на гара Стара Загора, Нова Загора, Чирпан и др. Новоизградените линии са 

оборудвани с модерни системи за управление на трафика. За проекти извън обсега от 

първостепенната значимост на ЕС, но от общ европейски интерес и включени в 

широкообхватната TEN-T мрежа, които са с голямо национално значение е изготвена 

„Национална инвестиционна програма“. В нея са включени проекти, за които към момента 

няма идентифицирани финансови източници, с цел да се промотират проектите пред 

международните финансови институции. В обхвата на тази Инвестиционна програма са 

включени проекти по направлението София – Варна (участък Мездра – Каспичан), Русе – 

Варна и Карнобат – Синдел. Потенциални източници за реализация на програмата са 

национално финансиране и/или държавен заем от МФИ. Към момента проектите Русе – 

Варна и Карнобат – Синдел са предложени за реализация чрез финансиране от новия външен 

държавен дълг. Отчитайки потенциала за развитие на международни и транзитни 

железопътни товарни превози и с цел повишаване конкурентоспособността и устойчивостта 

на железопътния транспорт, следва да се инициират предпроектни проучвания за 

модернизация на жп линия Русе – Горна Оряховица – Димитровград, както и за нови 

железопътни преходи към Турция и Гърция. Проектът Sea2Sea, финансиран от ЕС, има за 

цел създаване на мултимодален транспортен коридор чрез създаване на ефективна 

железопътна връзка между гръцките пристанища Кавала и Александруполис на Егейско 
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море с българските пристанища Варна и Бургас на Черно море и с пристанище Русе на река 

Дунав. В проекта е идентифицирана необходимостта от проучване за приложимост и 

устойчивост за изграждане на железопътна връзка между Комотини и България при 

Нимфеи. Потенциал за активно развитие на връзките Европа – Азия има проучване 

възможността за реализиране на железопътна връзка към пристанище Текирдаг на 

Мраморно море, което е свързано с националната железопътна мрежа на Република Турция. 

След отварянето за редовно ползване на тунела „Мармарай” под Босфора значението 

на жп отсечката Пловдив – Свиленград многократно нарасна. Така на практика гарите 

Свиленград, Димитровград, Пловдив и София, се оказаха на едно и също трасе с гара Пекин 

(КНР), Техеран (Иран), Багдад (Ирак), Анкара, Истанбул (Турция), Белград (Сърбия), Виена 

(Австрия).  

Завършването на това трансконтинентално трасе от Лондон до Пекин е едно от най-

големите технически постижения на 21 в. Като значителна част от маршрута на „Ориент 

Експрес”, това трасе е естествен „мост”, не само между големи географски пространства, но 

и между отделни важни периоди от историята на двата континента – Европа и Азия. То 

създава много устойчива инфраструктурна база за устойчивото пространствено развитие на 

огромни части от двата региона, както и на редица геополитически и икономически 

центрове в тях. Изграждането на непрекъсната 15000 km железопътна система е 

постижение, което ще се впише в учебници по география и история, но по-важното е 

реалната възможност за превозване на милиони тонове товари и хиляди пътници по това 

трасе - факт, който трябва не просто да се отбележи, а да се проучва и надгражда.  

Именно затова и жп проектът Пловдив – Свиленград е толкова важен за нашата 

страна. В никакъв случай не бива той да се разглежда като проект само с национално 

значение, а като част от трансконтинентално трасе с огромна важност. Все по-бързото 

развитие на комбинираните превози и свързаното с това изграждане на интермодални 

терминали ще подпомогне икономиката, ще подобри състоянието на държавните структури, 

свързани с обработката на товари и стоки. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимо условие за постигането на устойчиво развитие на железопътната 

транспортна система е осигуряването на финансови средства за развитието и 
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модернизацията на железопътната инфраструктура и осигуряването на качествен подвижен 

състав. Подобряването на инфраструктурата, новия подвижен състав и оптимизирането на 

трафика ще допринесe за повишаването на качеството на предлаганите железопътни услуги 

и цялостната ефективност на сектора.  

Провежданата политика и насоките в пространственото развитие на железопътния 

сектор, следва да отчитат тенденциите в европейското развитие на сектора и се да спомага 

за реализирането на краткосрочни и средносрочни цели за насърчаването на ползването на 

жп услугите. Модернизацията на инфраструктурата е ключов инструмент за постигане на 

ефективно използване на съществуващата мрежа и осигуряването на безопасен, сигурен и 

надежден железопътен транспорт. 

Конкурентоспособността на железопътните превози е ключов фактор за запазване и 

увеличаване на пространствения ефект на сектора. Необходимо е използването на 

естествените предимства на железниците: 

- ефективна пространствена достъпност и надеждност до значителни части от 

националната територия, при ниска себестойност на услугите; 

- конкурентно ниво на безопасност и екологичност  

- висока ефективност при превозите на средни и дълги разстояния на големи 

количества товари; 

- възможност за изграждане на модерни и ефективни логистични вериги; 

Българското законодателство в областта на железопътния транспорт е в пълно 

съответствие с европейското.  

В Република България оперират 10 товарни и един пътнически оператора, при 

равнопоставен достъп до железопътната инфраструктура, а таксите за достъп до 

инфраструктурата са еднакви за всички категории влакове. По отношение на 

конкурентоспособността е необходимо повишаване на инвестициите в железопътния 

сектор, постигане на пълна оперативна съвместимост с европейската железопътна мрежа, 

както и либерализиране на пазара, чрез предоставяне на достъп на нови оператори до 

националната железопътна мрежа.  

Развитието на жп транспорта, обусловено от естествените му предимства – висока 

сигурност, щадящ околната среда, евтин и с голяма социална роля, може да е много добра 
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база за възвръщане на загубените позиции от автомобилния транспорт, както по отношение 

на товарите, така и на пътниците. 

  Сериозен проблем с негативто влияние върху пространственото развитие има 

недостатъчно ефективната Републиканска транспортна схема, която оставя 80% от гарите 

извън населени места без довеждащ транспорт и не позволява разгръщане на предимството 

на крайградските железопътни превози, които биха довели до намаляване на задръстванията 

на входовете и изходите на големите градове, ако се интегрират по-добре с общинските 

инфраструктурни планове.  

Балансът между видовете транспорт е силно изкривен в полза на автомобилния 

транспорт, което е в разрез с приоритетите на Европейския съюз и има траен негативен 

ефект върху пространственото развитие и околната среда. Разработването на нова 

Републиканска транспортна схема ще допринесе за съгласуваното развитие на видовете 

транспорт, без да се дава преимущество на един или друг вид. 

Една от важните мерки, които следва да бъдат предприети, е развитието на 

железопътната инфраструктура за интермодални превози посредством изграждане на нови 

терминали, товарни и логистични центрове. Създаването на ефективни логистични вериги 

изисква оптимална комбинация на видовете транспорт (комодалност), обмяната на добри 

практики за подобряване на стандартизацията и оперативната им съвместимост. 

  Интегрирането на българската железопътна система в европейската има няколко 

положителни измерения – подобряване и развитие на чисто физическите/инфраструктурни 

връзки и постигане на оперативна съвместимост, привличане на международен трафик през 

страната и повишаване конкурентоспособността на българските транспортни фирми. 

Интегрирането на транспортната система на страната е необходимо условие за постигането 

на пълна (политическа, икономическа и социална) кохезия на България в рамките на 

разширена Европа и е в пълно съответствие с политиката на ЕС за преодоляване на 

инфраструктурния дисбаланс между централните и периферните райони на Общността. С 

оглед осигуряването на действителна свобода за движение на хора и стоки този приоритет 

е от изключителна важност за България, която след присъединяването към ЕС, вече е 

външна граница на Съюза. 

Въз основа на проведените емпирични изследвания се достигна до разкриване на 

някои възможности за устойчиво развитие на транспортния сектор на България, които са 
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свързани с подобряване качеството на транспортната жпинфраструктура в България, както 

и с прилагането на световни практики, водещи до устойчиво развитие на транспорта. В тази 

връзка е локализиран потенциал, свързан с изграждането и експлоатирането на качествени 

железопътни линии и пътища, интеграционно обвързани с интермодалната транспортна 

система. 
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