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I. ИНТЕГРИРАНА ТРАНСПОРТНА СТРАТЕГИЯ В ПЕРИОДА ДО 2030 Г.

С разработването на Интегрирана транспортна стратегия в

периода до 2030 г. са постигнати следните специфични цели:

Създадена е база данни, необходима за целите на анализите на

транспортния сектор, за прогнозиране на развитието на

транспортната система и разработване на национален

транспортен модел.

• Извършен е детайлен анализ на нуждите на транспортния

сектор

• Разработен е Национален мултимодален транспортен модел

• Дефинирани са националните стратегически цели и

стратегически приоритети

• Формулирани са подходящи мерки за постигане на

набелязаните цели

• Предложен е списък с реалистични проекти, предвидени за

съфинансиране от КС и ЕФРР

• На база извършени анализи са предложени мерки за развитие

на административния капацитет на бенефициентите за

подготовка и изпълнение на предвидените проекти

• Изготвена е Стратегическа екологична оценка на Интегрирана

Транспортна Стратегия



II. СТРАТЕГИЧЕСКА И НОРМАТИВНА РАМКА НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР

Интегрираната 

транспортна стратегия в 

периода до 2030 г. е 

разработена при спазване на 

принципите на 

последователност, 

приемственост и синергия с 

националните и 

европейските 

стратегически документи



Стратегията за развитие на транспортната система на Р България е част от т.нар. «Бяла книга» на ЕС.

Третата Бяла книга е « „Пътна карта за постигането на Единно европейско пространство – конкурентноспособна

транспортна система с ефективно използване на ресурсите“.

Транспортната система осигурява:

• ефикасен (с максимални ползи),

• ефективен (с минимални разходи)

• устойчив (с минимални външни влияния);

• подпомагащ балансираното регионално развитие транспорт, част от европейската транспортна мрежа

Стратегически цели на политиката в транспортния сектор са:

• Постигане на икономическата ефективност; • Развитие на устойчив транспортен сектор;

• Подобряване на регионалното и социално развитие и обвързаност.

III. НАЦИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА

Стратегически приоритети на транспортния сектор са:

• Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура;

• Интегриране на българската транспортна система в европейската;

• Прозрачни и хармонизирани условия за конкуренция на транспортния пазар. Осигуряване на добра бизнес среда;

• Адекватно финансиране за функциониране и развитие на транспортния сектор.

• Ефективно усвояване на средствата от европейските фондове;

• Ограничаване негативното въздействие върху околната среда и здравето на хората;

• Безопасност и сигурност на транспорта;

• Качествен и лесно достъпен транспорт във всички райони на страната

• Устойчиво развитие на масовия обществен транспорт



Национални стратегически 

документи, свързани с 

развитието на транспортния 

сектор:

• Национална програма за

развитие „България 2020“;

• Националната стратегия за

регионално развитие на

Република България за

периода 2012 - 2022 г.;

• Инициатива Три морета

IV. ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР В РБЪЛГАРИЯ



Стратегическите цели са разделени на приоритети и въз основа на тях са

формирани конкретни цели:

I. Стратегическа цел – повишаване на ефективността и

конкурентоспособността на транспортния сектор

II. Стратегическа цел – подобряване на транспортната свързаност и

достъпност (вътрешна и външна)

III. Стратегическа цел – ограничаване на отрицателните ефекти от

развитието на транспортния сектор

IV. ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР В РБЪЛГАРИЯ

Приоритет 1 – Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура

Конкретни цели:

→ въвеждане на механизми за покриване на разходите за инфраструктура от ползвателите на принципа „потребителя плаща“

→ използване на други източници на финансиране на транспортната инфраструктура

→ развитие на транспортната инфраструктура чрез механизми на публично-частно партньорство

→ оптимизиране на транспортната инфраструктура от гледна точка на поддържането, модернизацията и развитието

Приоритет 2 – Подобряване на управлението на транспортната система

Конкретни цели:

→ внедряване на интелигентни транспортни системи

→ внедряване на информационни системи за подобряване на транспортния мениджмънт

→ повишаване на институционалния капацитет

Логически и функционални връзки 

между цели, проблеми и мерки 



V. ПРОЕКТИ И СЦЕНАРИИ

Процесът на идентифициране на проекти за реализация в рамките на Интегрираната транспортна стратегия в периода 

до 2030 г. включва следните основни стъпки:

• Преглед и анализ на проектите, предвидени в стратегическите документи и програми

• Изготвяне на пълен първоначален списък на проектите

• Първоначална оценка и приоритизиране на проектите от пълния списък

• Изготвяне на списък на предложени проекти, целесъобразни и реалистични за изпълнение в периода до 2030 г.

• Разработване на сценарии за развитие на транспортната система в периода до 2030 г.

• Оценка и избор на сценарий за развитие на транспортната система в периода до 2030 г.

https://www.mtitc.governmen

t.bg/sites/default/files/integrat

ed_transport_strategy_2030_

bg.pdf

Сканирайте QR кода, за да се запознаете в

детайли с Интегрирана транспортна стратегия в

периода до 2030 г. Някой от проектите, залегнали

в стратегията са реализирани, а други предстоят:

→ АМ „Струма“

→ АМ „Калотина-София“

→ Софийски околовръстен път

→ Тунел „Железница“

https://www.mtitc.government.bg/sites/default/files/integrated_transport_strategy_2030_bg.pdf


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


