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Резюме: Предмет на настоящата разработка са детерминантите на целенасочена 
инвестиционна политика за развитие на транспорта в условията на членството на България 
в ЕС. Проблемът се изследва на макроравнище от позицията на необходимостта от 
повишаване конкурентоспособността на икономиката като условие за постигане на висок и 
устойчив растеж и на тази основа – разкриване на нови работни места, ръст на доходите и 
социална интеграция. 
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Глобализацията, свободното дви-жение 

на капитали, стоки, услуги, идеи и хора през 
националните граници не са нови явления. 
Сериозни са темповете и мащабът на 
промените в световната икономика в 
резултат на глобалните политически 
процеси, на либерализацията на търговията 
и на значително подобрения международен 
транспорт и комуникации. [1] Тези промени 
изправят страните пред конкурентни 
предизвикателства по-всеобхватни и сложни 
от когато и да било в световната история. 

Предмет на настоящата разработка са 
насоките за прилагане на целенасочена 
инвестиционна политика за развитие на 
транспорта в условията на членството на 
България в ЕС. Проблемът се изследва на 
макроравнище от позицията на необ-
ходимостта от повишаване конку-
рентоспособността на икономиката като 
условие за постигане на висок и устойчив 
растеж и на тази основа – разкриване на 
нови работни места, ръст на доходите и 
социална интеграция. 

Сред необходимите условия за 
превръщането на страната ни в достоен член 
на ЕС могат да се посочат: 

● базова инфраструктура, адекватна на 
потребностите на бизнеса и гражданите в 
страната и на тенденциите в Общността; 

● модернизация и преструктуриране на 
производствения сектор и сектора на 
публичните услуги не само с оглед на 
използваните технологии, но и по 
отношение на качеството и ефикасността на 
управлението на човешките ресурси. 

Превръщането на тези условия в 
реалност се свързва с провеждането на 
засилен инвестиционен процес в посока към: 

• подобряване качеството на базовата 
транспортна инфраструктура; 

• повишаванеа качеството на човешкия 
капитал с фокус върху заетостта; 

• насърчаване на предприемачеството, 
благоприятната бизнес среда и добро 
управление; 

• подпомагане на балансираното 
териториално развитие. 

Провежданата политика в транспортния 
отрасъл в последните 19 години не беше 
обезпечена с необходимите инвестиционни 
действия, което допринесе в значителна 
степен за лошото състояние на базовата 
транспортна инфраструктура. Инфра-
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структурните инвестиции са един от най-
важните фактори за намаляване на 
несъответствията между регионите по 
отношение на социално-икономическото 
развитие. Инфраструктурата е гръбнака на 
икономиката и обществото и засилването на 
този фундамент осигурява възможности за 
бързо, устойчиво и балансирано развитие. 
[2] Нейното развитие би трябвало да се 
превърне в национален приоритет. 

Транспортът не само осигурява достъп 
до места, където са концентрирани дейности 
за генериране на доходи или обществени 
услуги и продукти (включително обра-
зование и здравеопазване), но също така 
подпомага ръста на производството на стоки 
и услуги, най-вече чрез намаляване на 
разходите. Не е маловажен и приносът на 
транспортно-строителния сектор за 
разкриването на работни места и за 
повишаване темповете на икономическия 
растеж. [3] Инвестициите в транспорта би 
трябвало да се фокусират към подобряване 
на инфраструктурата по протежение на 
основните Европейски оси, преминаващи 
през територията на България.  

С оглед преодоляването на „тесните 
места” в цялата национална транспортна 
система, е целесъобразно прилагането на 
схеми за публично – частно партньорство, 
особено за развитието на пристанищната, 
летищната инфраструктура и на някои 
магистрали. [4] 

Превръщането на националната ни 
транспортна система в имплицитно вграден 
елемент на европейската е свързано с 
инвестиции в посока към балансирано и 
устойчиво развитие чрез модернизация на 
основните транспортни инфраструкурни 
връзки от европейско, национално и транс – 
гранично значение. Анализът на 
несъответствията, слабостите и 
потенциалните заплахи за развитието на 
страната показва, че съществуващите 
транспортни връзки не са в състояние да 
отговорят на настоящото и очакваното 
търсене. В резултат се намаляват 
възможностите за растеж, особено на 
икономическите дейности и туризма. На 
тази основа е логично да се подчертае, че 
транспортните инвестиции би трябвало да се 
фокусират в осигуряването на транспортни 
връзки на три нива: 

● външно, където връзките с ЕС ще 
определят сегментите с най-големите 
инвестиционни потребности; 

● национално – за подпомагане на 
растежа на националната икономика; 

● регионално – те би трябвало да 
осигурят възможността за балансирано 
икономическо и териториялно развитие. 

Предвидените интервенции се 
приоритизират с оглед увеличаването на 
комбинирания ефект от възможностите за 
растеж и заетост, които транспортната 
мрежа може да осигури, като се вземе под 
внимание нивото на наличните ресурси: 
подобряване на основните връзки между 
градските центрове, създаване на ефикасни 
транспортни оси и допълнително на връзки 
между по-малките, но важни населени места 
с потенциал за икономическо развитие, 
поради техните културни или природни 
дадености. 

Картината на инвестиционните 
потребности в транспортния отрасъл не би 
била пълна, ако не се предвидят дейности, 
свързани с намаляването на вредното 
влияние над околната среда, задръстванията 
на движението, както и рисковете за 
безопасността поради очакваното 
увеличение на транспортните нужди. 
Решенията в тази област би трябвало да се 
насочат към икономически ефикасни и 
балансирани инвестиции в подобряване 
качеството на пътната инфраструктура и 
модернизиране на основните железопътни 
връзки за пътници и товари, включително в 
мерки за безопасност, логистика и 
сигнализация в съответствие с практиката и 
предписанията на ЕС. В тази връзка, 
изграждането и поддържането на ключови 
железопътни и пътни връзки е 
целесъобразно да се комбинират с 
инвестиции в интермодалност [5] и 
подобрени условия за корабоплаване по 
протежение на вътрешно – водните пътища, 
включително за ефикасното функциониране 
на Информационната система за управление 
на движението на плавателните съдове по р. 
Дунав.  

Финансовото обезпечаване на 
инвестиционния процес изисква впрягането 
на национални ресурси и съчетаването им с 
предоставяните на страната ни за периода 
2007 – 2013 г. средства от Структурните 
фондове и Кохезионния фонд. Европейското 
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финансиране се осъществява със средства от 
ЕФРР и Кохезионния фонд, като за целия 
програмен период то възлиза на над 2 млрд. 
евро. Един значителен по обем инве-
стиционен ресурс, който би трябвало да 
обезпечи реализацията на приоритетите и 
мерките, посочени в Оперативна програма 
„Транспорт”. [6] Посочените в програмата 
насоки на въздействие са в съзвучие с 
основните направления на Стратегията за 
устойчиво развитие на ЕС, както и с раз-
работения проект на Национална тран-
спортна стратегия и с Националната стра-
тегия за интегрирано развитие на инфра-
структурата в България. [7] 

Програмата е фокусирана върху 
няколко стратегически цели и приоритети, 
които би трябвало да бъдат постигнати чрез 
серия от действия, допринасящи за 
интеграцията на националната транспортна 
система в единната мрежа на ЕС. 

Една ефективна и насочена към реша-
ване на проблемите транспортна политика е 
необходимо да включва комплекс от дей-
ности в следните насоки: развитие на 
устойчив транспорт; интеграция на нацио-
налната транспортна мрежа в общата за ЕС; 
баланс между отделните видове транспорт. 
Тяхната реализация е условие за пости-
гането на устойчив и балансиран дълго-
срочен икономически растеж. 

Вписването на българската транспортна 
инфраструктура в европейската е пред-
поставка за по-висока степен на достъпност 
за глобалните капиталови, търговски и 
трудови потоци до териотрията на страната. 
[8] Нещо повече, това ще подобри 
комуникационните връзки и със съседните 
страни. Създаването на предпоставки за 
подобрена мобилност ще осигури повече и 
по-добри възможности за заетост и по-добър 
стандарт на живот за населението на 
РБългария. Ефективната и безопасна тран-
спортна инфраструктура ще повиши обема 
на търгуваните стоки между различните 
региони на страната. Още повече, разви-
тието на Транс-европейските транспортни 
оси също ще допринесе за постигане нa 
интеграцията на националния пазар в Общо-
европейския пазар. Стъпка в правилната 
посока е определянето на интегрирането на 
националната транспортна мрежа в единната 
европейска като приоритет за финансово 

осигуряване на определени дейности в 
рамките на ОП „Транспорт”.  

Освен това, като положителен момент 
би могъл да се определи предвиждането на 
комплекс от инвестиционни мерки за пости-
гане на балансираност между отделните 
видове транспорт. Тези мерки са обективно 
необходими, тъй като са налице проблеми с 
възможността за комбиниране на 
автомобилен, железопътен и воден тран-
спорт. Една значителна част от пътнците и 
стоките използват автомобилен транспорт. 
Сериозно увеличилият се през последните 
години брой на автомобилите, движещи се 
по пътни артерии от преди 20 – 30 години, 
изведе на преден план необходимостта от 
решаване на проблема със задръстванията. 
Това в значителна степен възпрепятства 
ефективното реализиране на едно от най-
големите конкурентни предимства на 
пътния транспорт – капацитета му да 
пренася стоки из цялата страна с гъвкавост и 
на ниски цени.  

Подобни са проблемите и при 
железопътна инфраструктура. Все още 
съществуват участъци, в които тя е 
незавършена и с ниски скорости на 
извършване на транспортната услуга. 

Липсва изградена в достатъчна степен 
инфраструктура и за комбиниран транспорт 
в посока на развитие на морските терминали 
и тези по река Дунав. Това възпрепятства 
възможностите за използване на 
алтернативни начини на транспорт. 

Превръщането на модалността в 
реалност, съживяването на железопътния 
сектор, насърчаването на морския и 
вътрешен воден транспорт, развитието на 
Метрополитен в големите градове може да 
предостави средство за справяне със 
задръстванията на главната пътна 
инфраструктура и ще допринесе за 
постигането на по-добър баланс между 
видовете транспорт. 
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