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I. ТРАНСПОРТ - ОСНОВНИ ФУНКЦИИ. ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

Транспортът и транспортната политика - основен двигател и предпоставка за

развитие във всяка сфера от действителността на съвременното ни общество:

→ икономика

→ комуникация

→ социална дейност

→ образование

→ здравеопазване

Всяко домакинство харчи средно до 13,2 % от

бюджета си за транспортни стоки и услуги.

Едно на двайсет работни места е в транспортния сектор и в него работят повече от

11,4 милиона души, което представлява почти населението на Гърция.

Половината от 

служителите в 

транспортния 

сектор в Европа 

обслужват 

сухоземния 

транспорт -

пътен, 

железопътен и 

тръбопроводен.

Транспортът е основен 

принос за икономиката, 

представляващ над 9 % 

от брутната добавена 

стойност на ЕС 

(приносът за 

икономиката).



I. ТРАНСПОРТ – ОСНОВНИ ФУКЦИИ. ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ.

Най-честото разграничение на транспорта е в зависимост от средата, в която се

развива инфраструктурата:

• сухоземен - автомобилен, железопътен, тръбопроводен

• воден - речен, морски, трансокенски

• въздушен

„Транспорт“ е понятие 

най-общо 

обозначаващо 

възможността за 

превозване на хора и 

стоки от една точка до 

друга.

В днешно време е налице ясна

мотивация и необходимост за

осигуряване на единство,

съгласуваност и хомогенност на

водни, въздушни и железопътни

транспортни инфраструктури.



II. ЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА И ИНФРАСТРУКТУРА

Основната цел на ЕС е осигуряването, изграждането и поддържането на модерна

интегрирана транспортна система, която засилва глобалната конкурентоспособност

на ЕС и е в състояние да посрещне предизвикателствата, свързани с устойчивия,

интелигентен и приобщаващ растеж.

Физическата 

инфраструктура на ЕС 

наброява над 27 000 км. 

железопътни линии, 77 000 

км. магистрали, 42 000 км. 

вътрешни водни пътища, 

329 ключови морски 

пристанища и 329 летища.

През 1992 г. Европейската комисия публикува „Бяла книга за общата

транспортна политика - За прилагане на глобален подход към общата

транспортна политика. Тя поставя акцент върху отварянето на пазара, в

съответствие с приоритетите на времето, развитието на трансевропейската мрежа,

укрепването на сигурността и социалната политика.

Бяла книга от 2001 г. – Европейска транспортна политика до 2010 г.: Насоки

за бъдещето“

Тя подчертава необходимостта от управление на растежа на транспорта чрез

постигане на по-балансирано използване на всички видове транспорт. Разглежда

възможности за разширяване на Изток и предлага мерки за съживяване на жп

транспорта, стимулиране на морския, речния транспорт и свързването на

различните видове транспорт.

Третата Бяла книга: „Пътна карта за постигане на Единно европейско

пространство - конкурентоспособна транспортна система с ефективно

използване на ресурсите“

ПРЕЗ МАРТ 2011 Г. ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИЕ 

ЦЯЛОСТНА СТРАТЕГИЯ - „ТРАНСПОРТ 2050“

Която ще увеличи мобилността, ще премахне основните бариери в 

ключови области и ще увеличи растежа и заетостта.



III. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА

III.1 МЕЖДУНАРОДНИ Е-ПЪТИЩА

Системата за класификация на пътищата на така наречени

международни Е-пътища е създадена от Икономическата комисия на

ООН (UNECE – United Nations Economic Commission for Europe) през

1950 г. като символичен жест на единството на следвоенна Европа.

Мрежата се състой от пътища в направление север-юг и изток-запад.

Всеки път е обозначен с буква „Е“, последвана от номер и

наименованията на ключови градове, през които преминава.

← Международни Е-пътища, преминаващи през

Р. България

Днес списъкът на Е-пътища обхваща цяла

Европа, включително повечето западни и южни

части на Русия, както и Турция и бивши

съветски републики на изток до границата с

Китай.



Политиката на Транс-европейската мрежа (TEN-T) е

насочена към изграждане и развитие на европейска мрежа

от железни линии, пътища, вътрешни водни пътища,

морски пътища, пристанища, летища и железопътни

терминали.

Крайната цел е отстраняване на пропуски и технически

бариери и засилване на социалното, икономическото и

териториално сближаване в рамките на ЕС.

III.2 ТРАНС-ЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА (TEN-T)

Транс-европейската транспортна мрежа (TEN-T) може

да се разгледа двупластово:

• основната мрежа включва най-важните връзки,

свързващи най-важните възли и трябва да бъде

завършена до 2030 г.

• разширената мрежа обхваща всички европейски

региони и ще бъде завършена до 2050 г.

III. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА



Коридор „Ориент - Източно 

Средиземноморие“ 

Включва железопътни трасета и

автомобилни пътища, летища,

пристанища, железопътно-

автомобилни терминали и вътрешни

водни пътища по река Елба.

Коридор „Рейн - Дунав“

Включва железопътни трасета и

автомобилни пътища, летища,

пристанища, железопътно-

автомобилни терминали и вътрешни

водни пътища по река Майн, канала

Майн-Дунав, цялото поречие на

Дунав от Келхайм надолу по

течението на реката, както и река

Васа.

ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТНИ КОРИДОРИ ОТ TEN-T МРЕЖАТА, ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА

НА Р. БЪЛГАРИЯ



III.3 TINA МРЕЖА

TINA означава „Оценка на нуждата от транспортна инфраструктура (Transport Infrastructure Needs Assessment). TINA е проект на

Европейската комисия за временна употреба, чиято крайна цел е създаването на разширена Трансевропейска мрежа, включваща

и транспортните мрежи на 12-те присъединяващите се държави от Централна и Източна Европа.

III.4 ТРАНС-ЕВРОПЕЙСКА СЕВЕРНО-ЮЖНА МАГИСТРАЛА 

Идеята за трансевропейска магистрава север-юг се заражда през 1972 г., когато правителствата на Унгария и Полша заедно искат

помощ от ООН помощ за проектирането и изграждането на маршрут за магистрала, първоначално от Гданск до източните

граници на Турция, с дължина 10 000 км. Днес, след политически и икономически промени в Европа, TEM е мрежов проект,

обхващащ 24 000 км., от Италия до Литва.

III. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА



Пан-европейките транспортни коридори

представляват 10 мултимодални коридора в

Централна и Източна Европа. Основните части

са интегрирани в TEN-T мрежата. Не са изрично

обозначени за разползнаване от участниците в

движението.

III.4 ПАН-ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТНИ КОРИДОРИ

Обособяването им е с цел акцентиране на

значението им като мултимодална част от

транспортната икономика. Те отварят врати за

няколко финасови инструмента на ЕС и извън

него, като също би следвало да насърчават

правителствата да разработват тези коридори.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


