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Резюме: В настоящата статия ще бъде направен анализ на транспортната 
инфраструтура на РБ. Ще бъдат очертани основните цели и приоритети за нейното 
развитие. Ще се изработи анализ с данни и таблици, които ще характеризират 
общата дължина на изградената пътна инфраструктура с действащите участъци, 
тези в текущо строителство и остатъка на неизграденатапътна инфраструктура . 

 
 
Транспортният сектор на Р.България съдейства за икономическото и социално 

развитие на страната, като осигурява устойчив транспорт. Неговата цел е да подпомага 
икономическия растеж, иновационната дейност, стимулирането на конкурентно-
способността, и стремежът към постоянно повишаване качеството на предлаганите 
услуги. Недостатъчните инвестиции в поддържането, развитието и изграждането на 
инфраструктурата в последните десетилетия води до некачествено извършване на 
транспортните услуги,което поражда един неефективен транспорт. Модернизирането 
на инфраструктурата ще окаже положителен ефект върху националното икономическо 
развитие и ще доведе до успешното развитие на цялата транспортна система и до един 
по-безопасен и модерен транспорт. 
 
1.Анализ на транспортната инфраструктура на Р.България 

Дължината на Републиканската пътна мрежа автомагистралите и пътища І-ви, ІІ-
ри и ІІІ-ти клас към 31.12.2011 г., е общо 19 276 km , която разпределена по класове е 
както следва: 

Автомагистрали - 331 km 

Пътища І-ви клас - 2961 km 

Пътища ІІ-ри клас - 4012 km 

Пътища ІІІ-ти клас - 11730 km 

Пътни връзки при възли и кръстовища - 242 km 
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Републиканските пътища с настилка представляват 98.4% от всички пътища, а  
дължината на републиканските пътища без настилка е 272,1 km или 1,41% от общата 
дължина.  

Общата гъстота на цялата пътна мрежа е 0.39 km/km², което е по -ниско от 
средното за ЕС (15) – около 0.51 km/km², но надвишав а тази на страни като Полша, 
Словакия и Турция и е на същото ниво, както тази на Латвия, Литва, Румъния и 
Словения. Имайки в предвид, че около 40% от територията на България е планинска и 
следователно слабо населена, като цяло гъстотата на пътната мрежа е достатъчна. В 
този смисъл главната пътна мрежа на страната, т.е. пътищата с най-интензивен трафик, 
включва автомагистралите и част от първокласните, второкласните и дори 
третокласните пътища.  

На голяма част от републиканските пътища не е правен ремонт повече от 15-20 
години,повечето от пътищата се нуждаят от реконструкция.  
 

2.Състояние на пътните настилки  
 
Състоянието на пътните настилки на пътищата от републиканската пътна мрежа към 
31.12.2005 г. е представено в Таблица 1. 
 

Таблица 2. Състояние на пътните настилки 
 

Състояние на 
настилката АМ 

 І клас 
ІІ клас ІІІ клас Пътни 

връзки Общо % 

Добро 232 1503 1461 3185 156 6537 34% 

Средно 88 562 1170 3810 71 5702 29% 

Лошо 11 896 1381 4735 14 7037 37% 

ОБЩО 331 2961 4012 11730 242 19276 100% 

 

Данните от статистиката показват, че драстично намалява дължината на пътища в 
добро състояние и това е трайна тенденция.  
3.Списък на автомагистралите в България  

Автомагис
трала 

Начало Възли Край дължи
на 

Изгра
дени 

% състоян
ие 

А1 Тракия София Пазарджик, Пловдив, 
Ст.Загора, Ямбол 

Бургас 360 км 243 км 67,5 Януари 
2013 г. 

А2 Хемус София Ботевград, Плевен, 
Велико Търново, 
Шумен 

Варна 433 км 151 км 34,9  

А3 
Марица 

Чирпан, 
АМТракия 

Хасково/Димитровград Капитан 
Андреево 

117 км 38 км 32,4
8 

Септем
ври 
2013 г. 

А4 Черно 
море 

Бургас Несебър/Сл.бряг Варна 103 км 10 км 9,71  

А5 Люлин София София, Мало Бу чино, 
Даскалово, АМ Струма 

Перник 19 км 19 км 100 действа
ща 

А6 Струма Перник Дупница, Благоевград, 
Симитли, Сандански, 
Петрич 

Кулата 156 км 19 км 12,1
8 

 

    1188 
км 

480 км 40,4
0 
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Данните от статистиката показват, че поради липса на финансови средства се забавя 
изключително дълго изграждането на АМ по първоначален проект и трасета в експлоатация са 
едва 40 % от общо заложените по план. 
 

Приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на Р.България до 2020 г. 
За пътищата с общоевропейско и национално зна4ение 

 

 

 
Важни национални транспортни проекти са развитие и модернизация на 

европейските транспортни коридори (№ 4, 7, 8, 9 и 10), преминаващи през територията 
на страната. Основните приоритети са свързани с доизграждане на автомагистралната 
мрежа на страната и реконструкция на участъците от пътищата от І и ІІ клас, които се 
намират в недобро експлоатационно състояние. 

Заключение: 
Развитието на транспорта, изисква мобилизирането на значителен по обем 

финансов ресурс. Благоприятното географско положение на България само по себе си 
не е гаранция за развитие на международните транзитни превози. 

Необходими са значителни инвестиции, най-вече за подобряване и поддържане 
на съществуващата инфраструктура и в по-малка степен за изграждане на липсваща 
такава. 
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