
 

ТРАНСПОРТ 
Позиции на „Демократична България“  

Основни проблеми в сектора 

 

 

1. Застаряващо и намаляващо население на страната, което води до увеличаване 
на тежестта на разходите за строителство и поддръжка на инфраструктура върху 
всеки жител на страната; 

2. Липса на единна транспортна политика покриваща всички видове транспорт в 
страната, в следствие на разпръснатата отговорност за планирането, 
строителството и поддръжката на транспортната инфраструктура между много 
институции; 

3. Изграждане на инфраструктура, която не се базира на търсенето и на пазарни 
механизми, а на схеми за усвояване на средства; 

4. Липса на единна законодателна рамка и транспортна схема за обществения 
транспорт, в следствие на което видовете обществен транспорт вместо да 
работят интегрирано, се конкурират помежду си, като по този начин 
непрекъснато намалявайки своя дял спрямо индивидуалния транспорт; 

5. Липсва последователна и дългосрочна политика в областта на товарния и 
комбинирания транспорт, в следствие на което не можем да предложим 
конкурентноспособен транспортен продукт и въпреки благоприятното 
географско местоположение се превръщаме в тясното място за товарите между 
Европа и Азия; 

6. Инфраструктурата се изгражда и поддържа по начин, който създава 
предпоставки за пътни произшествия; не се предприемат реални мерки за 
намаляване на смъртта по пътищата. 

 

Средносрочни политики (в болд – задължителни) 
 

Свързани с дейността на законодателната власт: 
1. Приемане на Закон за превоза на пътници с обществен транспорт, който ще 

адресира необходимостта от създаване на единна за всички видове 
обществен транспорт законодателна рамка, която да дефинира обществения 
транспорт, правните субекти, които го възлагат и изпълняват, техните 
отговорности и задължения, включително принципите и правилата за 
работата им, процеса на възлагане и координацията при извършването на 
превозни услуги. 

2. Приемане на нов Закон за движение по пътищата, който да отразява всички 
съвременни нужди при експлоатацията на шосейния транспорт у нас и по 
света, с особен акцент върху пътната безопасност.  

3. Връщане на Агенция „Пътна инфраструктура“ към МТИТС с цел създаване на 



ефективна и интегрирана система за управление на. Управлението на 
транспортната инфраструктура няма място в МРРБ, където обслужва 
единствено строителните фирми, вместо транспортните нужди на 
икономиката и населението.  

4. Промяна на Закона за местни данъци и такси в частта му за „Данък върху 
превозните средства“, така че да се дестимулира вноса на стари возила и да 
бъде все по неизгодно за обикновения потребител покупката на стар 
автомобил.  

5. Промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), чрез който 
разходите за обществен транспорт (абонаментна карта за градски и/или 
междуградски транспорт с влак и автобус) да придобият специфичен данъчен 
статут, аналогичен на ваучерите за храна. 

6. Създаване на финансов инструмент за подпомагане закупуването на подвижен 
състав за комбинирани превози. 

 

Свързани с дейността на изпълнителната власт: 
7. Изготвяне на стратегия за интегриране на всички видове обществен транспорт, 
чрез създаване на единна национална транспортна схема, която да създаде основата 
за устойчива и интелигентна мобилност на населението; 
8. Внедряване на единен превозен документ (Single Ticket), включително чрез 
създаване на национален орган, който да отговаря за приходите в областта на 
обществения транспорт; 
9. Изграждане на портал – единна информационна система с разписанията на 
обществения транспорт, с възможност за продажба на превозни документи; 
10. Ускоряване на изграждането на TEN-T железопътната мрежа в страната, чрез 
модернизация и рехабилитация на железопътни линии; 

 Осигуряване на средства и започване на рехабилитация и модернизация на 
жп линии Видин – Медковец – Мездра – София – Дупница – Кулата, Горна 
Оряховица – Варна , Русе – Горна Оряховица – Велико Търново. 
Продължаване на проектите за модернизиране на линията София – Перник – 
Радомир – Гюешево – македонска граница. Осигуряване на свързаност с 
Румъния, чиято жп мрежа се модернизира в момента, по направленията 
Мездра – Видин, дунавските пристанища и през Кардам и Силистра.  

 Поддръжка и ускоряване на електрификацията на цялата жп инфраструктура и 
възстановяване на проектните скорости по всички линии, с приоритет на жп 
линии Русе – Варна и Мездра - Горна Оряховица. 

 Стартиране на проучвателни и проектни дейности за изграждане на нови 
участъци от жп мрежата, които са важни в международен план и за 
подобряване на свързаността между съществуващи участъци – Левски – Бяла 
(за връзка с Русе и Букурещ), Троян – Христо Даново ( с жп тунел), Попово – 
Разград, Асеновград – Смолян, Подкова – Златоград – гръцка граница и др. 

11. Внедряване на съвременни средства за осигуряване на безопасно движение 
на влаковете, гарантиращи оперативна съвместимост с Европейската система за 
управление на движението на влаковете (ERTMS/ETCS сигнализация и други) по 
магистралните жп линии и за подвижния състав, опериращ по тях.  



12. Изготвяне и приемане на стандарти за приемане на строителството и за 
поддръжка на шосейната инфраструктура, които да бъдат залагани в тръжните 
процедури за поддръжка на инфраструктурата – с цел контрол над строителните 
компании. 
13. Прецизиране на трасетата и изграждане на АМ „Хемус“, магистрала Русе – 
Велико Търново и комбиниран железопътен и шосеен тунел „Шипка”, АМ „Черно 
море“, магистрала София – Калотина, СОП и скоростен път от Видин до Ботевград. 
14. Доизграждане на АМ „Струма“ в участъка на Кресненското дефиле с две платна, 
изнесени на изток от дефилето. Проектиране и изграждане на пътния възел Симитли, 
където се събират две натоварени направления. 
15. Рехабилитация на участъците от пътна мрежа, които заплашват безопасността 
на движение, според степента на амортизация на пътните платна и съпътстващите ги 
елементи – в това число новопостроените участъци от правителствата на ГЕРБ, които 
не отговарят на техническите стандарти за безопасност и стабилност на пътното 
платно.       
16. Внедряване на съвременна телематична система за управление на шосейния 
трафик по магистралите и най-натоварените първокласни пътища. 
17. Фокусиране върху елементите на безопасността и сигурността – полагане на 
релефна и светлоотразяваща маркировка, адекватно разположение и информация 
от пътните знаци, поддръжка на крайпътните елементи така, че да осигуряват 
максимална видимост на водачите. 
18. Внедряване на съвременен технически контрол: (1) системи за контрол на 
теглото на тежкотоварните превозни средства, (2) системи за обективен контрол на 
скоростта на превозните средства – точково и на участъци, (3) системи за линейно 
управление на трафика по магистралите. 
19. Изграждане на Единна информационна система за пътна безопасност 
(ЕИСПБ)  – събирането на цялата информация за инциденти и трафик в единна 
система, която да е публична и с анонимизирани данни, ще бъде отправна точка за 
всички политики в борбата с войната по пътищата. Тази система ще бъде захранвана 
с данни от МВР, АПИ, Министерство на здравеопазването и всички други държавни 
институции и органи, които могат да дадат точни данни за случващото се по 
пътищата. 
20. Електронно връчване на фишове и актове и електронно плащане – в момента 
фишовете се връчват задължително на хартия. Необходими са спешни законови 
изменения, с които да се регламентира възможността нарушителите да получат 
фиша си електронно, включително на мобилния си телефон, и да го платят веднага с 
определена отстъпка. 
21. Изграждане на адекватни връзки към всички международни летища на 
територията на страната с цел реализиране на потенциала за карго и пътнически 
превоз, а именно: 

 Железопътна връзка Слънчев бряг – Летище Бургас – Бургас, интегрирана с 
градския транспорт на град Бургас; 

 Градска трамвайна линия Летище Варна – град Варна – ж.к. „Чайка“, Варна; 
 Железопътна връзка на „Летище Пловдив“ с жп линията Пловдив – Асеновград.  

22. Довършване на системата за навигация по р. Дунав, извършване на 
проучвания за подобряването на корабоплаването чрез система за следене на 



състоянието на речното русло, изграждане на нови хидрометрични и 
метеорологични станции по поречието на реката, извършване на поддръжка на 
всички брегови знаци и фарове за гарантиране на безопасността на 
корабоплаването. 
23. Увеличаване на инвестициите в речните пристанища с цел увеличаване на 
товарооборота и пътникопотока, както и качеството на предлаганите услуги. Фокус 
върху превозите на контейнери и специализираните терминали; закупуване на рийч-
стекъри за манипулация с контейнери, ремонт на настилки и складови бази. 
24. Изграждане на интермодални терминали в Шумен и Видин 
25. Изграждане на нови площадки за обработка и съхранение на контейнери на 
пристанища Варна и Бургас, закупуване на нова претоварна техника, което да позволи 
акостирането на контейнеровози с капацитет до 10 000 TEU в пристанище Бургас. 
26. Инвестиране в пристанищните терминали за пътнически и круизни кораби, 
подобряване на качеството на обслужване и увеличаване на броя на обслужваните 
круизни дестинации.  
27. Увеличаване на броя влакове по направленията, където има силен ръст на 
автомобилния трафик с цел подобряване на транспортното обслужване на 
населението, намаляване на задръстванията по пътищата и намаляване на вредата 
от транспорта върху околната среда, а именно това са направленията: 

 София – Перник – Дупница – Петрич (– Кулата – Солун) – по направлението ще 
се въведе интервал за бързите влакове от 60 мин. през целия ден; до Солун в 
летните месеци на всеки 2 часа; в участъка София – Перник интервалът на 
крайградските пътнически влакове ще бъде 20 мин.; в участъка София – 
Дупница интервалът на крайградските пътнически влакове ще бъде 40 мин.; 

 София – Мездра – по направлението ще се въведе интервал от 20 мин. сутрин и 
вечер за крайградските пътнически влакове, а през останалото време 30 мин. с 
редуване между крайградски и бързи влакове; 

 София – Драгоман (– Димитровград) – по направлението ще се въведе интервал 
от 60 мин. през целия ден; 

 Пловдив – Асеновград – по направлението ще се въведе интервал от 20 мин. 
през целия ден; 

 Пловдив – Димитровград – по направлението ще се въведе интервал от 60 мин. 
през целия ден. 

28. Изграждане на крайградски железници, свързващи агломерациите в страната с 
населените места, които генерират голям трафик – извършване на т.нар. „modal shift”, 
съгласно изискванията на приоритетите по Зелената сделка на ЕС; маршрутите на 
влаковете ще преминават през всички населени места в агломерацията (пример: 
Копривщица – Банкя; Своге – Перник, Димитровград – Пазарджик и др.). 
29. Прецизиране на параметрите на ТОЛ системата и увеличаване приходите от 
нея. 
30. Създаване на централно управлявана държавна програма за инвестиции в 
обществения транспорт по общинските транспортни схеми, с цел да се предостави 
интегрирана и адекватна обществена транспортна услуга от вратата на пътника до 
всяка една търсена дестинация. 

 



Спешни мерки (в болд – задължителни) 
 

 

1. Промяна на проектите в Плана за възстановяване и устойчивост - включване 
внедряване на ERTMS по инфраструктурата и оборудване на подвижен състав 
(ДП НКЖИ и железопътни оператори), закупуване на влакове за регионални 
превози от страна на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, закупуване на 
електрически маневрени локомотиви – свързано с отрицателната оценка на 
ЕК на предложените проекти от страна на ръководството на МТИТС. 

2. Искане на дерогация към Европейската комисия за удължаване на договора 
за извършване на обществени услуги в за превоз на пътници с железопътен 
транспорт между държавата и БДЖ-Пътнически превози ЕООД, поради 
ниския обем на извършвани превози в страната (под 23 млн. км съгласно 
Регламент 1370 и неговите изменения) – свързано с наказателна процедура 
срещу България 

3. Анализ на проектната готовност от страна на бенефициентите за изпълнение 
на всички проекти, включени за финансиране по ОПТТИ, МСЕ, ПВУ и тези с 
национално финансиране. Предприемане на мерки за ускоряване на 
дейностите по завършване на проектите по ОПТТИ 2014-2020 г., с оглед 
ограниченото време за отчитане на тяхното изпълнение пред управляващия 
орган и верифициране на разходите. – свързано с риска от налагане на 
финансови корекции и загуба на европейски средства 

4. Одобряване на проектите, които ще се изпълняват от бенефициентите в 
сектор Транспорт по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 (новият 
програмен период), както и създаване на график за изпълнението им – 
свързано с риска от забавяне на стартирането на проектите 

 

Бюджет за реализиране на политиките и мерките 

1. Програма „Транспортна свързаност“ (към момента не е защитена пред ЕК, 
период 2021 – 2027 г.): 1,95 млрд. евро, които са разделени в 5 основни 
направления – жп инфраструктура (702 млн. евро), пътна инфраструктура (732 
млн. евро), интермодалност (328 млн. евро), иновации в транспорта (143 млн. 
евро) и техническа помощ (46 млн. евро) 

2. Механизъм Свързана Европа: 406 млн. евро 
3. Механизъм за възстановяване и устойчивост: 1,3 млрд. лв (2021-2026 г.) 
4. Национален бюджет обществен транспорт: 500 млн. лв/година 
5. Национален бюджет инфраструктура: 1 млрд. лв/година 
6. Национален бюджет за подвижен състав-комбинирани превози: 30 млн. 

лв/година 

 


