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Резюме: В разработката се разглеждат основните приоритетни оси в 
областта на транспортни инфраструктурни проекти. Разгледани са 
основните проекти със съответните индикативни стойностти за пътната 
инфраструктура. 

1. Развитие на железопътната инфраструктура по 
трансевевропейските и основни национални транспортни оси 

Цел на приоритетната ос - изграждане и развитие на ключовите 
железопътни инфраструктурни връзки от национално, транс-гранично и 
европейско значение и подобряване на оперативната съвместимост на основните 
железопътни артерии. 

Подобряването на железопътната инфраструктура ще бъде фокусирано 
върху постигането на стандартите за качество на ЕС и осигуряване на 
взаимодействие чрез планирани инвестиции и по-специално: 
 Повишаване продуктивността на инфраструктурата; 
 Намаляване на разходите (съответно намаляване на таксите за ползване на 

инфраструктура); 
 Намаляване на времето необходимо за преминаване на границите; 
 Подобряване на атрактивността на железопътните гари; 
 Въвеждане на подходяща инфраструктура и условия за комбиниран 

транспорт по отношение на товарните превози; 
 Поддържане на висок стандарт на качество във връзка с безопасността на 

железопътната мрежа.  
Приоритетна ос - Развитие на пътната инфраструктора по Транс-
европейските и основните национални транспортни оси 
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Цел на приоритетната ос: Изграждане и развитие на ключовите пътни 
инфраструктурни връзки от национално, транс-гранично и европейско значение 
и подобряване на оперативната съвместимост на основните пътни артерии. 

Изграждане на нови и рехабилитация и модернизация на съществуващи 
първокласни пътища и магистрали от национално и европейско значение, по 
протежение на Транс-европейската транспортна мрежа; 

 
2. Изграждане, модернизация и рехабилитация на пътни отсечки, 

свързващи основната пътна мрежа на България с тези на 
съседните страни 

 

Приоритетна ос – Подобряване на интермодалността при превозите 
на пътници и товари 
Цел на приоритетната ос е да се облекчат и подобрят условията за 

прехвърляне на пътници и товари от един вид транспорт към друг и да се насочи 
трансфера на пътници и товари към по-екологосъобразните видове транспорт. 

Основни групи дейности: 
 Разширяване на мрежата от терминали за комбиниран транспорт; 
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 Развитие на подземна градска железница, свързваща ключови 
транспортни центрове от национално значение (централни железопътни 
гари, летища и др.) с други видове транспорт. 
Приоритетна ос - Подобряване на корабоплаване по морските и 
вътрешните водни пътища 
Цел на приоритетната ос е подобряване на условията за корабоплаване по 

р. Дунав и възможност за развитие на пристанище Варна. Основни дейности 
 Отстраняване на тесните места по река Дунав; 
 Изграждане и развитие на информационни системи за управление на 

трафика 
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