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1. УВОД 

 

Настоящата Стратегия в областта на транспортната и инженерно-техническата 

инфраструктура на Община Своге се разработва във връзка с изпълнение на Договор 

№ 22/10.02.2014  за „Разработване на общински план за развитие на община Своге за 

периода 2014-2020 г.,  разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и 

последваща оценка при изпълнението на конкретни политики и разработване на 

съпътстващи документи“. 

Стратегията е насочена към развитие на транспортно-комуникационна 

инфраструктура и изграждане и подобряване на инженерно-техническата 

инфраструктура. 

Инженерно-техническата инфраструктура играе ключова роля за развитието на 

всяко модерно общество, като средство за икономическо развитие и предварително 

условие за постигане на социална и регионална кохезия. Транспортният сектор е от 

изключителна важност за повишаване конкурентоспособността на икономиката и за 

обслужването на населението. Развитието на транспортния сектор е от съществено 

значение и за утвърждаването на търговските връзки на Общината и развитието на 

туризма. 

Като цяло, през последните години нуждите от транспортни услуги - товарни и 

пътнически се увеличават, като успоредно с това се повишават изискванията към 

тяхното качество. В този смисъл, целта е да създадат икономически условия за 

предоставянето на обществени транспортни услуги и съответната инфраструктура, 

които да отговорят на очакванията на потребителите. 

Добре изготвената и успешно прилагана транспортна политика допринася за 

повишаване качеството на човешкия живот. В световен план съществуват много 

примери за успешно приложени мерки за развитие и модернизация на транспортните 

системи. Стъпка в правилната посока е изготвянето на механизми за повишаване 

ефективността на транспорта, при съблюдаване на принципите за неговото 
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устойчиво, сигурно и безопасно развитие, отговарящо на изискванията на 

потребителите. 

Настоящата разработка представлява стратегически документ, който цели да 

очертае най-важните насоки за развитие на инженерно-техническата инфраструктура 

в Община Своге. Въз основа на определените в нея приоритети и мерки ще се изготвят 

средносрочни и краткосрочни програми и планове. Средносрочните програми ще 

планират действията, проектите и задачите на Общината, докато краткосрочните 

програми представляват план за действие за предстоящата година със съответни 

срокове и отговорници. Всички стратегически документи трябва да бъдат съобразени 

с настоящата Стратегия. 

Тук следва да се отбележи, че транспортът включва в себе си няколко елемента - 

инфраструктура, транспортни средства и управление. Инфраструктурата обхваща 

използваните транспортни мрежи и пътища, канали, тръбопроводи, мостове, тунели и 

т. н. Тя включва също и транспортни възли или терминали, където се извършват 

товаро-разтоварителни дейности или прехвърляне на пътници от едни на друг вид 

транспорт, н-р съчетанието гара - автогара. Към втория елемент - транспортните 

средства - се отнасят автомобилите, велосипедите, автобусите, влаковете и др. Що се 

отнася до третия елемент – управлението обхваща контролът над системата в т.ч. 

сигналите на светофара, железопътните стрелки, а също така и спазването на 

съществуващите правила по отношение на транспортната система, които освен 

всичко останало включват и правилата за нейното финансиране: платените пътища, 

данъците и акцизите върху горивото и т. н. 

Форматът на Стратегия в областта на транспортната и инженерно-техническата 

инфраструктура на Община Своге за периода до 2020 г. съответства на формата на 

стратегическите документи на Европейския съюз. Тя се основава на анализ на 

съществуващото положение и тенденции за развитие, както на вътрешните за 

отрасъла фактори, така и на външните такива. Документът е съобразен с местните 

специфични условия и нужди и със следните стратегически национални документи, 

подредени по хронологичен ред: 
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 Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2005 

-2015 г. 

 Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република 

България до 2015 г. 

 Националната стратегическа референтна рамка за периода 2007 - 2013 г. 

 Оперативна програма „Транспорт" за периода 2007 - 2013 г.; 

 Оперативна програма „Регионално развитие" за периода 2007 - 2013 г. 

 Национална стратегия за устойчиво развитие (проект); 

 Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 г. 

 Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на 

биогорива в транспортния сектор 2008 - 2020 г.; 

 Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република 

България 2009 - 2013 г.; 

 Национална стратегия за околната среда 2009 - 2018 г.; 

 Общ генерален план за транспорта (Master Plan). 

 

Стратегията възприема европейските основни принципи за: 

 Хармонизирано развитие на всички компоненти на транспортната система 

 Елиминиране на тесните места в инфраструктурата 

 Поставяне на потребителите в центъра на вниманието на политиката 

 Управление на последствията от процесите на глобализацията. 

 

 

2. МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Стратегията определя основните цели, задачи и приоритети, които формират една 

обща мисия и визия за развитие на транспорта и транспортната инфраструктура на 
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територията на Общината, валидна за по-голямата част от общините в подобно 

икономическо състояние. 

2.1. МИСИЯ 

Мисията на транспортния сектор е детерминирана от логически и пространствен 

синергизъм на всички стратегически цели на политиката, обобщени както следва: 

 Подобряване на регионалното и социално развитие и обвързаност 

посредством: 

- Координирано развитие на транспортния сектор в съответствие с 

икономическото и социално развитие на национално и регионално ниво; 

- Подобряване на регионално ниво на достъпа до основните транспортни 

коридори; 

- Осигуряване на задължителните обществени превозни услуги на достъпни 

за населението цени, както и повишена информираност по отношение на 

вида на предлаганите превозни услуги. 

 Постигане на икономическа ефективност посредством: 

- Укрепване на конкурентоспособността на Общинската транспортна система; 

- Създаване на подходящи условия за устойчив ръст на вътрешните и 

международните превози при повишена енергийна ефективност; 

- Осигуряване на условия за лоялна конкуренция между и в различните 

видове транспорт. 

 Развитие на устойчив транспортен сектор посредством: 

- Намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда 

и климата; 

- Интегриране на Общинската транспортна система в тази на страната; 

- Осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност на транспортната 

система. 
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2.2. ВИЗИЯ   ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР    

Визията за развитие на инженерно-транспортната инфраструктура, като цяло, в 

Община Своге е в пълно съответствие със стратегическата визия за развитието на 

страната, дефинирана в Националната стратегическа референтна рамка. Община 

Своге е изправена пред предизвикателството да постигне устойчив процес на реално 

сближаване чрез икономически растеж, основан върху инвестициите, значително 

повишаване на производителността и подобряване на конкурентоспособността. За да 

се справи с рисковете, които могат да попречат на поддържането на устойчив темп на 

растеж, икономическата политика трябва да се фокусира върху подобряване на 

качеството на физическата инфраструктура, като се засили свързаността и 

достъпността, инвестиране в човешки капитал и повишаване на стандартите в 

образованието и здравеопазването за поддържане на качеството на работната сила, 

отстраняване на неефективността в действията на администрацията и пазара, с цел да 

се стимулира предприемачеството и инвестирането, да се подпомогне едно 

балансирано териториално развитие.  

Ясно са описани в „Общинския план за развитие на Община Своге 2007 - 2013 г.” 

стратегическите приоритети, формиращи визията за развитие на Общината, а 

именно: 

• Стратегически приоритет 1:  Реконструкция на всички пътища от местната пътна 

мрежа, което ще реши належащи проблеми, свързани с превоза на ученици, 

работници и граждани,  и ще създаде условия за по-добра достъпност на района с цел 

развитие на туризма и привличане на инвеститори. По този стратегически приоритет 

са планирани “Мярка ”Подобряване на общинската пътна мрежа” и Мярка “Ремонт и 

изграждане на улична мрежа в населените места”. 

Таблица 1 – Подобряване на общинската пътна мрежа 

Ообщински път гр.Своге – с.Лесков дол 

Общински път с.Церово – с.Заноге 

Общински път с.Искрец – с.Брезе – м. "Бахчата" 
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Общински път с.Елисейна – с.Осеновлаг 

Общински път Гара Бов – с.Бов 

Общински път Гара Лакатник – с.Губислав 

Общински път с.Томпсън – Церецел 

Общински път град Своге – сЖелен 

 

Мярката предвижда още ремонт на общинска пътна мрежа, свързваща малки 

населени места в общината, укрепване на участъци с активни свлачищни процеси и с 

опасност от свлачища, проектиране и подготовка на техническа документация за 

развитие на пътна инфраструктура. 

Мярка “Ремонт и изграждане на улична мрежа в населените места” предвижда 

реконструкция на уличната мрежа на гр.Своге, доизграждане и реконструкция на 

уличната мрежа в селата: Владо Тричков, Гара Лакатник, Искрец, Свидня, Миланово, 

Зимевица, Церово, Реброво, Томпсън; доизграждане и реконструкция на уличната 

мрежа в малки населени места в общината. 

• Стратегически приоритет 2: “Развитие на транспортната, инженерно-техническата 

и социалната  инфраструктура”. Изграждането на нова и поддръжката на 

съществуващата пътна инфраструктура е основен ангажимент на община Своге със 

сериозен социално-икономически ефект. Планираните дейности и мерки са насочени 

към развитие на общинската пътна инфраструктура, като с приоритет е 

подобряването на техническите характеристики на общинските пътища, свързващи 

най-големите населени места и местата с потенциал за икономическо развитие. В 

населените места са планирани инвестиции за подобряване на градската среда, чрез 

реализация на проекти за подобряване на уличната мрежа и развитие на 

обществените паркови пространства. Специфични дейности са предвидени за 

развитие на мрежата от селскостопански и горски пътища за насърчаване развитието 

на селскостопанския сектор и дърводобивната и дървопреработвателната индустрия. 
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Таблица 2 – Мерки за изграждане и поддръжка на пътната инфраструктура 

Мерки Проекти 

Мярка 

”Подобряване на 

общинската 

пътна мрежа” 

 

Рехабилитация на общински път гр.Своге – с.Лесков дол 

Рехабилитация на общински път с.Церово – с.Заноге 

Рехабилитация на общински път с.Искрец – с.Брезе – м. "Бахчата" 

Рехабилитация на общински път с.Елисейна – с.Осеновлаг 

Рехабилитация на общински път Гара Бов – с.Бов 

Рехабилитация на общински път Гара Лакатник – с.Губислав 

Рехабилитация на общински път с.Томпсън – Церецел 

Рехабилитация на общински път град Своге – с.Желен 

Ремонт на общинска пътна мрежа, свързваща малки населени 

места в общината 

Укрепване на участъци с активни свлачищни процеси и с опасност 

от свлачища 

Проектиране и подготовка на техническа документация за 

развитие на пътна инфраструктура 

Мярка “Ремонт и 

изграждане на 

улична мрежа в 

населените 

места” 

Реконструкция на уличната мрежа на гр.Своге 

Доизграждане и реконструкция на уличната мрежа в с.Владо 

Тричков 

Доизграждане и реконструкция на уличната мрежа в с.Гара 

Лакатник 

Доизграждане и реконструкция на уличната мрежа в с. Искрец 

Доизграждане и реконструкция на уличната мрежа в с. Свидня 

Доизграждане и реконструкция на уличната мрежа в с.Миланово 

Доизграждане и реконструкция на уличната мрежа в с.Зимевица 

Доизграждане и реконструкция на уличната мрежа в с.Церово 

Доизграждане и реконструкция на уличната мрежа в с.Реброво 

Доизграждане и реконструкция на уличната мрежа в с.Томпсън 
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Доизграждане и реконструкция на уличната мрежа в малки 

населени места в общината 

Мярка 

“Поддържане на 

селскостопански 

и горски пътища ” 

Поддържане на селскостопански и горски пътища в землището на 

гр. Своге 

Поддържане на селскостопански и горски пътища в землището на 

с. Церово 

Поддържане на селскостопански и горски пътища в землището на 

с. Искрец 

Поддържане на селскостопански и горски пътища в землищата на 

по-малки населени места в общината 

В пълно съответствие с националната визия и приоритети, мисията на транспортния 

сектор е формулирана, както следва - транспортният сектор е призван да съдейства за 

икономическото и социално развитие на Общината, като: 

 Осигурява ефикасен (с максимални ползи), ефективен (с минимални разходи) и 

устойчив (с минимални външни влияния) транспорт; 

 Подпомага балансираното регионално развитие; 

 Съдейства за пълноценното интегриране на Общината, отчитайки 

кръстопътното и положение и нейния транзитен потенциал за развитието му; 

 Към 2020 г. Общината да притежава модерна, безопасна и сигурна транспортна 

система, която да удовлетворява потребностите за качествен транспорт и да 

предоставя много по-големи възможности за избор на населението и бизнеса. 

 

Модернизирането на транспортната система е задължително условие. То е 

съществена необходимост за повишаване качеството на живота, за високото 

икономическо развитие и подобряване състоянието на околната среда. Устойчивото 

развитие на обществения транспорт, като част от развитието на сектора като цяло, е 

предпоставка за повишаване мобилността на населението и намаляване на 

социалната изолация на определени групи. 
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2.3. ЦЕЛИ  ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР    

 

С оглед на дългосрочното планиране са дефинирани следните приоритетни цели: 

 Постигане на удовлетвореност на потребителите - все повече хора да се убедят 

да ползват градски транспорт, базиран на непрекъснато подобряване на 

качеството и на обслужването; 

o Осигуряване на регулярен и надежден транспорт; 

o Създаване на удобни и функционални връзки между отделните селища; 

o Изграждане на модерни, добре осветени и достъпни спирки и стоянки; 

o Провеждане на мероприятия, ориентирани към безопасността на групи 

пътници със затруднено придвижване и на децата; 

o Разширяване на информационните системи за пътници, които да дават 

коректна и навременна информация на спирките, в превозните средства 

и чрез модерни мобилни комуникационни системи; 

o Въвеждане в експлоатация на модерни превозни средства, отговарящи 

на съвременните технически изисквания за достъпна среда и 

осигуряващи бърз, безопасен и комфортен превоз; 

o Изпълнение на мерки за достъпност – обновяването на превозните 

средства, реконструкциите на съществуващата и изграждането на нова 

инфраструктура да се подчиняват на правилата за достъпност на 

градската среда и позволяващи на хората с увреждания да пътуват 

свободно в градския транспорт без ограничения; 

o Подобряване на квалификацията на кадрите, ангажирани в различните 

нива на системата на обществения транспорт. 
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  Ефективност 

o Изграждане на оптимални връзки и висока кореспондентност между 

различните видове транспорт гарантиращи скоростта, комфорта и 

благоприятната атмосфера на мобилността; 

o Автобусният транспорт следва да обслужва всички селища на Общината, 

там където не е достъпен железопътния такъв; 

o Поетапна реорганизация на транспорта, така че да бъде развит като 

основен и структуроопределящ за превозите на големи групи хора на 

относително дълги разстояния с висока експлоатационна скорост и 

ефективност. 

3. АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ 

В този раздел е направен кратък преглед на всички участници и фактори, които 

обуславят транспорта на дадената територия и които имат отношение към 

разработването на Стратегията за неговото развитие. 

3.1. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Основните източници за информационно осигуряване на подготовката на 

стратегията са: 

 Официални статистически издания на НСИ; 

 Общински план за развитие на гр. Своге 2007 – 2013 г.; 

 Статистически данни,  предоставени от Община Своге; 

 Националната стратегия за регионално развитие (2005-2015г.); 

 Проекти на областно и местно ниво; 

 Секторни стратегии за развитие; 

 Предишни разработки и  студии за регионалната социално-икономическа 

среда, или за групи от отделни фактори; 

 Събрани данни от консултанта, необходими за разработката вкл. данни от 

запитвания и интервюиране на работници и работодатели. 
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Последните са направени с цел събиране на необходимите, макар и приблизителни, 

количествени измервания, необходими за определяне на основните параметри и 

възможности, формиране на цялостен преглед на транспортната система и 

инфраструктура на града и Общината, а оттам и на приоритетите, залегнали по-

нататък в самата стратегия. 

Проучването на трафика обхвана цялостно обследване на входно-изходната 

артерия, възлови кръстовища, както и тези с интензивно натоварване, първостепенна 

и второстепенна улична мрежа. Преброяванията бяха проведени в два работни дни, 

между 7.30 ч. и 19.30 ч. Частични преброявания за обема, целите и вида на потоците 

на вътрешноградското движение са направени, тъй като липсва налична конкретна 

информация за този вид пътувания, въпреки че основните дневни потоци свързват 

зоните за труд и учене с жилищните зони.  

Бяха проведени преброявания и наблюдения за установяване на интензивността на 

движението на улиците и кръстовищата в града, на физическите параметри на 

ключовите кръстовища, както и оценка на транзитното движение в т.ч. на 

тежкотоварни превозни средства по градската мрежа. Бяха обследвани и 

неравномерностите и обемите на потоците, както и тяхната структура. Беше 

извършена оценка на средната скорост на движение. Направена е и оценка на 

съществуващата транспортна инфраструктура и сигнализация, за да се установят 

недостатъците, които могат да се отстранят като част от бъдеща програма за 

подобряване на организацията на движението. 

 

 

3.2. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА 

Нормативната база в областта на транспорта на Република България се състои от 

следните основни закони, както и съответните поднормативни документи към тях: 

• Закон за железопътния транспорт, който определя условията и реда за 

изграждането, поддържането, развитието и използването на железопътната 

инфраструктура, изискванията за достъп до нея, основните правила за движение на 
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влаковете, както и взаимоотношенията между превозвачи и клиенти при 

предоставяне на превозните услуги в съответствие с международните договори и 

споразумения, по които Р. България е страна; 

• Закон за пътищата, който урежда собствеността, ползването, управлението, 

стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на 

републиканските и местни пътища; 

• Закон за движението по пътищата, който урежда правилата за движение по 

пътищата, отворени за обществено ползване, изискванията към пътните превозни 

средства, както и за правоспособността на водачите на пътните превозни средства, 

правата и задълженията на участниците в движението и на съответните служби и 

длъжностни лица, принудителните мерки, които се прилагат, и наказанията за 

нарушаване на разпоредбите; 

• Закон за автомобилните превози, който урежда условията и реда за 

обществените вътрешни и международни превози на пътници и товари с автомобили, 

извършвани от български или чуждестранни превозвачи, превозите за собствена 

сметка, контрола при осъществяване на превозите, както и особените правила при 

договорите за превоз на пътници и товари; 

Нормативната база, определяща реда и условията за ползване и поддръжка на 

общинската пътна мрежа, е определена с Наредба за управление на общинските 

пътища, приета от Общинския съвет на гр.Своге, с Решение № 131 от Протокол № 9 от 

заседание, проведено на 18.09.2008г., по-важните членове от които са извадени по-долу: 
 

 

Чл. 2. (1) Пътищата на територията на общината образуват единна пътна мрежа и 

служат основно за превоз на пътници и товари. 

 (2) Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните 

потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията 

на нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната 

среда и безопасността на движението. 



 

Този документ е създаден по проект №  13-13-8/ 07.11.2013г. „Актуализация, публичност и оценка на въздействието при 

подготовка на общински план за развитие и политики в община Своге“. Проектът се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 
17 

 

 (3) Общинските пътища са свързани с републиканските пътища или с улиците 

в населените места. 

Чл. 3. (1) Общинските пътища са част от местната пътна мрежа, в която се включват и 

частните пътища. 

 (2) Общинските и частните пътища са отворени за обществено ползване, 

осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските 

пътища. 

 (3) Списъците на общинските пътища и промените в тях се утвърждават от 

Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта и на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с кмета на общината. 

(4) Промяната на републикански пътища в общински се утвърждава от Министерския 

съвет след съгласие на общинския съвет. 

Чл.25.Общинските пътища се управляват от кмета на общината. 

Чл. 26. Кметът на общината : 

 1. Организира, ръководи и контролира дейностите, свързани с изграждането, 

ремонта, поддържането и управлението на общинската пътна мрежа; 

 2. Организира, възлага и контролира дейностите, свързани с непосредственото 

изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища; 

 3. Организира и осъществява контрола на общинските пътища, включително на 

пътните съоръжения и принадлежностите на пътя; 

 4. Осигурява общественото ползване на общинските пътища чрез регулиране и 

контрол, даване на разрешения или въвеждане на забрана за ползване; 

 5.  Издава и отнема разрешения за специално ползване на пътищата; 

 6. Съставя актове за нарушения по тази наредба или упълномощава длъжностни 

лица в администрацията, кметове и кметски наместници на населени места на 

територията на общината да съставят актове за установяване на нарушенията и издава 

наказателни постановления. 

Чл. 29. (1) Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на общинските 

пътища се финансира със средства от държавния бюджет, от бюджета на общината, с 

безвъзмездно предоставени средства и със заеми от международни финансови 

институции. 
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(2) Зимното поддържане на общинските пътища се финансира със средства от 

държавния бюджет и от бюджета на общината. 

Чл. 30. Предложенията за годишното финансиране и обосновката към тях се 

представят от кмета на общината за разглеждане и одобрение от общинския съвет. 

Чл. 31. Общинска администрация ежегодно планира дейносттите по изграждане, 

ремонт и поддържане на общинските пътища. 

Чл. 32. Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се 

осъществяват от общината. 

Чл. 33. Изпълнителната агенция “Пътища” и общината осъществяват съвместно по 

взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и  ремонта на 

републиканските пътища в чертите на населените места, при условия и ред, 

произтичащи от разпоредбите на ЗП и ППЗП. 

Чл. 34 Изграждането, ремонтът и поддържането на подземните съоръжения, 

тротоарите, велосипедните алеи, паркингите, осветлението и крайпътното 

озеленяване по републиканските пътища в границите на урбанизираните територии 

се организират от общината. 

Чл. 35 Общината поддържа общинските пътища съобразно транспортното им 

значение, изискванията на движението и опазването на околната среда.  

Чл. 36 (1) Поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване на 

целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерките за защита 

на неговите съоръжения и принадлежности. 

(2) Текущият ремонт включва работите по отстраняване на локални повреди 

по настилката и пътните принадлежности, причинени от нормалната експлоатация 

на пътя. 

 

 

3.3. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР 

 

Предвид значителната роля на държавата в развитието, поддръжката и въобще в 

осигуряването на достъп до транспортни услуги, както и при определяне и 
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провеждане на държавната политика в областта на транспорта и развитието на 

пътната инфраструктура, е направен кратък преглед на регулаторните органи - 

изпълнителни агенции, от които зависи развитието на транспорта в Община Своге и 

които в конкретния случай на интерес са: 

• Изпълнителна агенция „Железопътна администрация" (ИА „ЖА"), която 

координира и контролира дейността в областта на железопътния транспорт и 

изпълнява функциите на регулаторен орган в железопътния транспорт. Основните 

дейности, които ИА „ЖА" изпълнява, са: контрол на достъпа до железопътната 

инфраструктура и изпълнението на задълженията за обществени услуги; проверка на 

изпълнението на изискванията за издаване на лицензи и разрешения по Закона за 

железопътния транспорт; издаване на документи за правоспособност на персонала в 

железопътния транспорт; разработване на проекти на нормативни актове в областта 

на железопътния транспорт; 

• Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" (ИА „АА"), която 

контролира изпълнението на изискванията към пунктовете за извършване на 

периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни 

средства; разработва републиканската транспортна схема; анализира действието на 

нормативните разпоредби в областта на автомобилния транспорт и оценява ефекта 

от прилагането им; следи за спазването на нормативно установените условия и ред за 

извършване на обществен превоз на пътници и товари; води регистър на моторните 

превозни средства към всеки лиценз за извършване на превоз на пътници или товари 

на територията на Република България; 

 

С оглед осигуряване на нормално функциониране на транспортната система са 

създадени следните държавни предприятия (по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския 

закон), в които министърът на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията упражнява правата на едноличен собственик на капитала: 

• Държавно предприятие „Национална компания Железопътна 

инфраструктура" (ДП „НК ЖИ") е управителят на железопътната инфраструктура в 
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България. Основните дейности на ДП „НК ЖИ" са свързани с осигуряването на 

използването на железопътната инфраструктура от лицензирани превозвачи при 

равнопоставени условия; развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на 

железопътната инфраструктура; събирането на инфраструктурни такси; 

разработването на графиците за движение на влаковете, съгласувано с превозвачите, 

а за пътническите превози - и с общините; управлението на влаковата работа в 

железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, 

надеждност и сигурност; 

 

В тази връзка важна роля изпълнява и Агенция „Пътна инфраструктура", която е 

второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството. 

 

3.4. КРАТКА ФИЗИКОГЕОГРАФСКА ХАРАКЕТЕРИСТИКА 

В този раздел са описани основните фактори, от които зависи и които определят 

съществуването и развитието на транспорта и на транспортната инфраструктура на 

Общината и на които се базира бъдещата стратегия. 

3.4.1. Географско положение 

 

Община Своге е разположена в северната част на Софийска област и граничи с 

общините Годеч, Костинброд, София и Ботевград. На север и североизток има общи 

граници с община Вършец от област Монтана и общините Враца и Мездра от 

Врачанска област. По размер на територията община Своге е на второ място в 

Софийска област и заема площ от 868,6 кв.км.  

 

3.4.2. Население 
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Общината е съставена от 1 град – общинският център Своге с население 8 258 

души  и 37 села. По-големи села са Искрец (2 010 д.), Владо Тричков (1 572 д.), 

Лакатник (1 298 д.) и Церово (1 608 д.). 

По официални статистически данни на Национален статистически институт от 

Преброяване 2011, населението на Община Своге наброява общо 22 363 души, от 

които 49% мъже (11 046 души) и 51% жени (11 317 души), 48% от населението на 

възраст над 15 години е икономически активно, като броят на заетите възлиза на 

8 942 души, а безработицата е по-ниска от средната за страната и възлиза на 8,1%. 

Населението с висше образование е 9,5%, а със средно – почти 50%. В общинският 

център Своге е концентрирано 36,9% от населението в община Своге или общо 8 258 

души.  

Таблица 3 - Кметства 

Населено място 
Постоянен 

адрес 

Настоящ 

адрес 

Постоянен и настоящ 

адрес в същото НМ 

ГРАД СВОГЕ 8510 8121 7673 

с. Искрец,  обслужва ис. 

Завидовци,  плюс архив нас. 

Манастирище 

1920 

13 

1839 

20 

1721 

13 

с. Церово 1567 1498 1409 

с. Гара Лакатник, обслужва и 

с. Губислав 

1276 

40 

1209 

61 

1137 

35 

с. Владо Тричков 1213 1367 1069 

с. Гара Бов, обслужва и 

с. Бов 

1052 

101 

1011 

106 

962 

89 

с. Свидня, обслужва и 

с. Добърчин 

952 

47 

1077 

80 

891 

39 

с. Реброво, обслужва и 

с. Батулия и 

876 

105 

849 

108 

779 

93 
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с. Буковец 18 25 13 

с. Томпсън, обслужва и 

с. Церецел 

847 

22 

825 

29 

756 

19 

с. Миланово 464 465 409 

Таблица 4 - Кметски наместничества 

Населено място Постоянен 

адрес 

Настоящ 

адрес 

Постоянен и настоящ 

адрес в същото НМ 

с. Брезе и 

с. Добравица 

186 

6 

196 

6 

171 

5 

с. Габровница, 

с. Еленов дол и 

с. Левище 

235 

 

63 

229 

 

66 

207 

 

55 

с. Дружево 197 183 163 

с. Желен 200 208 165 

с. Заселе 121 127 109 

с. Зимевица и 

с. Заноге 

219 

35 

218 

53 

190 

34 

с. Лакатник 105 115 95 

с. Лесковдол и 

с. Редина 

77 

93 

90 

82 

65 

71 

с. Луково 263 281 234 

с. Оплетня 87 75 69 

с. Осеновлаг и 

с. Брезовдол 

286 

17 

272 

18 

246 

15 

с. Ябланица, 

с. Огоя и 

с. Бакьово 

90 

58 

15 

116 

59 

19 

79 

52 

13 
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3.4.3. Релеф 

 

Релефът на територията на община Своге е предимно планински със средна 

надморска височина 818 м и денивелация от 345 м. На територията на общината 

попадат части от Мала планина, южните склонове на Козница и Голема планина, 

както и Искърският пролом, където е концентрирана по-голямата част от населените 

места. Особеностите на релефа и геологическите структури определят района като 

свлачищен.  

Самият град Своге е разположен в Искърското дефиле при устието на река 

Искрецка (Искрец). На това място се събират границите на три планини: Мала 

планина, Голема планина и Понор. Градът се намира на 30 км северно от София. 

 

3.4.4. Климат 

 

Климатът е умереноконтинентален, а във високите части на общината – 

планински. Средната годишна температура е около 12°C, а годишната сума на 

валежите е около 700 мм. Това обуславя студена зима, прохладно лято и ранно 

настъпваща есен. По поречието на река Искрецка (приток на река Искър) има 

специфичен микроклимат, изключително подходящ за балнеолечение на белодробни 

заболявания. 

3.5. ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА. СЪСТОЯНИЕ НА 

ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА СВОГЕ 

3.5.1. Пътна мрежа 

 

Пътната мрежа на община Своге включва второкласен път (45 км), третокласни 

(35км) и общински пътища (218 км). Гъстотата на пътната мрежа в общината е 23 

км/100 кв. км., която е по-ниска от средната за страната (33км/100 кв. км.), като 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80_%28%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
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причина за ниската гъстота е планинският релеф, който влияе неблагоприятно върху 

развитието на транспортната мрежа.  

Таблица 5- Общинска пътна мрежа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главната пътна артерия в Общината е път ІІ-16 /Мездра – Ботевград/ - 

Ребърково - Елисейна - Своге - София, който преминава през общинския център гр. 

Своге в направление юг - североизток и свързва общината със столицата и Северна 

България. Посочената пътна артерия се свързва с предвиждания международен 

№ на 

пътя 
Наименование на пътя 

Дължина 

(км.) 

SFO1600 с.Елисейна – с. Осеновлак 22 

SFO1601 с.Миланово –Каличина бара 15 

SFO2602 г.Лакатник – с.Лакатник 8,5 

SFO2603 г.Лакатник – с.Губислав 16 

SFO2604 г.Бов – с.Бов 6.2 

SFO2605 с.Церево – с.Заноге 21,5 

SFO2606 град Своге – с.Желен 8 

SFO2607 град Своге – с.Редина 6 

SFO3608 град Своге – с.Лесковдол 6 

SFO3609 с. Томпсън -  с.Церецел 8 

SFO3610 с.Реброво – с.Ябланица 22 

SFO3611 с.Батулия – с.Буковец 15 

SFO3612 с.Реброво – спирка Луково 2 

SFO3613 с.Свидня – с.Чибаовци 3 

SFO3614 с.Искрец – с.Добърчин 6 

SFO3615 с.Искрец – с.Брезе 9 

SFO3616 с.Брезе – с.Добровица 8 

SFO3617 отклонение с.Завидовци 6 

SFO3618 отклонение за с.Геброво 1 

SFO3620 отклонение м. “Крушите” – с. Дружево 2 

SFO3621 м. “Двете реки” – с.Огоя 11 

SFO3622 отклонение за с.Брезов дол 7 

SFO3623 отклонение за с.Еленов дол 2,5 

VRC2093 отклонение сп.Ромча 2 
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транспортен коридор № 4 (Централна Европа-Видин-София-Атина). С него се свързва 

и път І-81 София – Лом, който преминава в крайната западна част на община Своге. 

Достъпът до изброените транспортни артерии създава предпоставки за активно 

стопанско развитие и повишава атрактивността на общината пред външния бизнес.  

С надобщинско значение са пътищата ІІІ-162 /Елисейна - Своге/ - Миланово - 

Долна Бяла - Речка - Стояново - /Монтана - Враца/ и ІІІ-164 Своге - Искрец - Бучин 

проход, чрез които се осъществява връзката с път Е-81 и общините Костинброд и 

Годеч.  

От тези 218 км общинска пътна мрежа, над 80% са асфалтирани.  

 

3.5.2. ЖП Мрежа 

През пролома на р.Искър минава основната жп магистрала София – Мездра – 

Горна Оряховица. Линията е двойна и електрифицирана и е част от големия 

железопътен пръстен на страната.  На територията на общината са разположени 

следните ж.п. спирки и  гари – Владо Тричков, Луково, Реброво, Томпсън, Орлин, Своге, 

Желен, Церово, гара Бов, Балкан,  Лакатник, гара Лакатник, Оплетня, Левище, Пролет.  

Посочената железопътна магистрала има особено важно значение за местното 

население, тъй като позволява евтин и бърз достъп до столичния град, свързан с 

краткотрайна икономическа миграция, ползване на здравни и административни 

услуги и др. 

 

3.5.3. Транспортни отстояния 

По-долу са описани всички селища, които се намират до 20 км от общинския 

център, както и тяхното население: 
 

Таблица 6 – Селища и брой на населението до 20 км от общинския център 

Населено място 
Отстояние до общинския 

център (км) 
Население (брой жители) 

Желен  3  197  

Церово-Своге  5  1608  
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Томпсън  5  944  

Гара Бов   7  1063  

Добърчин  7  33  

Редина  8  98  

Свидня   8  1065  

Лесковдол  8  114  

Бов  9  120  

Заселе  10   118  

Искрец  10  2010  

Церецел  11  29  

Реброво 11  1016  

Зимевица 11   227  

Чибаовци 11  219  

Лакатник  12  115  

Габровница-Своге  12  210  

Буковец-Своге  12  26  

Владо Тричков 13  1572  

Добравица  13  12  

Заноге 13  50  

Царичина  13  48  

Батулия  13  151  

Луково 13  289  

Брезовдол - село с  14  21  

Дръмша   14  116  

Брезе-Своге   14  197  

Гара Лакатник  16  1298  

Еленов Дол  16  86  

Осеновлаг  17  269  

Балша  17  726  
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Бакьово  17  24  

Кътина  17   972  

Градец-Костинброд  17  297  

Дреново-Костинброд  18  27  

Огоя 18  99  

Оплетня  18  84  

Завидовци 19  22  

Елисейна  19  407  

Губислав  20  72  

3.5.4. Автобусни превози и автомобилен транспорт 

 

Пътническите автобусни превози на територията на община Своге се 

осъществява от фирма ЕТ „Сета” – Слав Любомиров. Автобусите от Своге за другите 

селища са главно сутрин и вечер, като в учебно време се пуска в движение и един по 

обяд с цел - осъществяване превоза на учениците. Организирани са в минибуси – по 

около 20 места, като за някои населени места (главно за гр. София и за с. Искрец, 

предвид големината им) има и автобуси. Автобусите за Своге – Искрец са 5-6 пъти на 

ден поради по-голямото селище и осъществяваните ежедневни трудови миграции. 

 

Таблица 7 – Разписания на автобусите 

 

  Тръгва от  София                   Тръгва от Своге 

   6.55    14.15      5.30   12.30 

   7.30    15.00      6.00   13.45 

   8.00    15.55      6.30   14.30 

   8.30    16.40      7.00   14.55 

   9.00    17.00      7.30   15.45 

  10.05    17.35      8.30   16.30 

  10.30    18.00      9.00   17.00 
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  11.15    18.30    10.00   17.30 

  12.00    19.00    10.30   18.00 

  12.40    20.30    11.00   19.00 

  13.00    21.30    11.30   20.00 

  13.30    22.05    12.00   20.30 

 

От Своге От Искрец От София 

6.10 6.30 9.00 

16.00 16.15 17.30 

 

Ежедневно са в движение около 10 коли. Цената на билетите на 

вътрешноградския обществен транспорт е 1,00 лв. от спирка до спирка, до гр. София – 

2.50 лв., а до останалите места - по съответния ценоразпис на фирмата. 

Има оформени стоянки, спирките тип навес са малко и са разположени главно 

на входа и изхода на града, както и на отбивките от централния път към общинските 

селища. Централното място, където пристигат и откъдето тръгват автобусите е 

автогарата, която се намира в непосредствена близост до гарата. Там има актуално 

разписание на превозвачите. 

Личният лек автомобил се използва за 5,7 (213 ч. по данни на НЦТР) на сто от 

пътуванията, което се дължи на по-евтиния и бърз жп транспорт. Единствено и 

главно работещите заедно се комбинират с автомобили. 

 

3.5.5. ЖП превози 

Железопътният транспорт, с разположените ж.п. спирки и гари – Владо 

Тричков, Луково, Реброво, Томпсън, Орлин, Своге, Желен, Церово, гара Бов, Балкан, 

Лакатник, Оплетня, Левище и Пролет, както и предвид по-ниската цена за пътуване и 

по-краткото време (при пътуване с бърз влак) е предпочитаният транспорт в 

Общината, който значително улеснява живота на хората при осъществяването на 
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ежедневните трудови миграции, достъпа до здравни, административни  и други 

услуги към столични град и към Северна България. От друга страна, жп линията 

прави община Своге лесно достъпна дестинация за туризъм и отдих, повишава 

привлекателността на региона пред бизнеса и влияе благоприятно на 

икономическото развитие на общината. През линията минават и много товарни 

влакове. 

Според изследване1 за ежедневните трудови пътувания към Столична община, 

регистрираните от гр. Своге за гр. София са 3715 ч. 

Таблица 8 – разписания на влаковете от  София за Своге, Източник: сайт БДЖ 

 

 

Таблица 9 – разписания на влаковете от  Своге за София, Източник: сайт БДЖ 

                                                 
1
 Направено от „Национален център за териториално развитие” ЕАД по поръчка на ОП „Софпроект - ОГП” 
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3.5.6. Превозни документи 

Изследването, направено на превозните документи има основно значение при  

определяне на преобладаващия (предпочитан) транспорт, както и за съставяне на 

адекватна тарифна политика с цел предприемане на мерки за стимулиране на даден 

вид транспорт, издаване на карти за учащи, пенсионери, лица с увреждания, други. По 

вида и броя на издаваните превозни документи могат да се направят по-задълбочени 

изследвания за разпределението по видове транспорт, в различните части на 

денонощието, както и предназначението на пътуването. 

Отново железопътния транспорт е предпочитан, както от ученици и 

пенсионери, ползващи карти за пътуване, така и от активното население, предвид 

цената и отстъпките на издаваните абонаментни и железопътни карти със 

съответните тарифни планове. За сравнение основната цена за пътуване с влак до гр. 

София е 2, 30 лв. докато с автобус (маршрутно такси) – 2.50 лв. 
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Таблица 10 – Примерни цени на абонаментни карти за пътуване с влак, Източник: сайт 

БДЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предвид значителния субективен елемент в предоставянето на информация от 

частните превозвачи, изследвания на този елемент в този сегмент не са правени. 

 

3.5.7. Пешеходно и велосипедно движение, таксиметров превоз 

 

Ходенето пеша остава с постоянен висок дял, особено в общинския град, където 

то се осъществява по наличната улична мрежа – главно по тротоарите и по-рядко - по 

пътните платна. На места е затруднено поради разположените в пешеходните 

пространства заведения, магазини, паркирали автомобили, по-рядко – поради лошо 

състояние на тротоарите или настилките. Много често се използва за достигане от 

дадено селище до централния път, където самото движение се осъществява по 

пътните платна. Високият дял се дължи на факта, че по-голямата част от 
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разстоянията от дома до работното място, училището, пазарите или спирките е на 

отстояние 400-500 м и по-малко – на повече 1 – 1,5 км. 

Велосипедното движение е незначително. Това се дължи както на особеностите 

на топографията на Общината, така и на опасностите в смесения транспортен поток. 

Таксиметровият превоз на територията на Община Своге също е незначителен 

и се осъществява от 7 бр. МПС. 

 

3.5.8. Паркиране 

 

Паркирането се извършва преди всичко по уличните платна, както и на 

обособените за целта места. На много от тях има хоризонтална маркировка, но самото 

паркиране не регламентирано в наредба, както и към настоящият момент не е 

платено. Разбира се и тук, както в повечето градове през последните години, се 

наблюдава струпване на автомобили, особено при специални случаи или в пазарния 

ден, като мерките за неговото организиране са описани детайлно по-долу, поради 

липсата на изчистена стратегия за развитието на паркирането в града.  

3.5.9. Инженерно-техническа инфраструктура 

Общината разполага със сравнително добре развита пътна мрежа, като се имат 

предвид значителните ограничения, които поставят топографските особености. По-

голяма част от общинските пътища са с трайна настилка , на места износена или не в 

съответствие със съвременните изисквания.  

Пътните знаци и маркировката, особено на първокласния път, са в 

изключително добро състояние. Не е констатирано закриване на знаците от други 

околни обекти (дървета, стълбове, реклами пана и т.н.), както и претрупване на знаци. 

Предпазни тръбно-решетъчни парапети или друг тип също има поставени на 

невралгични места. 

Относно хоризонталната маркировка, пътната настилка в Общината е 

предимно асфалтова, като с изключение на републиканския път е силно износена и 

замърсена. Това е предпоставка и причина за слабата адхезия на маркировъчните 
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материали с настилката, поради което те имат ниска трайност, като на места дори 

липсва. Целите на Община Своге за развитие на инженерно-техническата 

инфраструктура са формулирани ясно в Общинския план за развитие 2007 – 2013 г., 

като основните са свързани с осигуряването на качествени транспортни връзки с 

всички околни населени места. Състоянието на настилките на междуселищна пътна 

мрежа и на улиците в населените места не е добро. Те се нуждаят от ремонт и 

реконструкция. Повечето от населените места са в рамките на тридесет минутния 

изохрон от общинския център.  

Уличното осветление, особено на изходните артерии в общинския център гр. 

Своге, са осветени на 100%. Уличното осветление в останалите селища функционира 

на около 30-40%. Осветителните тела навсякъде, обаче, са неефективни, морално и 

технически остарели, като последното модернизиране е осъществено преди 15 

години. Осветителните тела, използвани в момента водят до значителни разходи на 

електроенергия, както и до допълнителни експлоатационни разходи. Има остра 

нужда от подмяна на уличните лампи с нови енергоспестяващи. Липсва и система за 

автоматично  управление на включването и изключването на осветлението. В процес 

на изпълнение е проект за „Подобряване на средата за живот в община Своге, чрез 

подмяна на улично осветление" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 322 

„Обновяване и развитие на населените места”. 

 

 

3.5.10. Анализ на получените резултати 

 

След така направеното изследване, разпределението по видове превози има 

следното изображение, представено графично в следващата графика. 
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Графика 1 – Разпределение по видове транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При набавяне на данните бе изследвано и предназначението на пътуването, 

като очаквано в сутрешните часове преобладават пътуванията дом-работа (HW) и 

дом-училище (HS). В средата на деня преобладават пътуванията от училище към дома 

(SH), като е висок дела и на пътуванията от и към търговските обекти (HT/TH). В 

следобедните часове най-висок е дела на пътуванията от работа, пазар и др. към дома 

(WH -работа-дом, TH (пазар – дом), HO (дом-офис), OH (офис – дом), OO (офис-офис)), 

детайлно показани в Таблица 9. 

 

Таблица 11 - Цел на пътуването с различните видове транспорт в различните части на 

деня 

Целеви 

групи 
AM % MD % PM % Общо % 

(WH) 43 7% 70 10.5% 272 43.0% 385 20.1% 

(HW) 244 39.7% 59 8.8% 25 4.0% 328 17.1% 
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(SH) 15 2.4% 157 23.5% 52 8.2% 224 11.7% 

(HS) 99 16.1% 93 13.9% 3 0.5% 195 10.2% 

(TH) 11 1.8% 69 10.3% 86 13.6% 166 8.7% 

(HT) 47 7.6% 59 8.8% 37 5.9% 143 7.5% 

(HO) 77 12.5% 21 3.1% 34 5.4% 132 6.9% 

(OH) 18 2.9% 23 3.4% 48 7.6% 89 4.6% 

(OO) 7 1.1% 18 2.7% 15 2.4% 40 2.1% 

(WT) 7 1.1% 5 0.7% 10 1.6% 22 1.1% 

Времето за пътуване също представлява важен компонент. От направеното 

изследване е видно, че времето за пътуване пеша варира от 5 до 20 мин., с автомобил 

от Своге до София варира от 50 до 70 мин., с бърз влак – 35-40 мин., а с пътнически 

(крайградски пътнически) – 55 - 60 мин. Тук не са отчетени фактори като сезонност, 

безопасност на двата  вида транспорт, комфорт. 

В отделните части на деня също се наблюдава неравномерност в 

пътникопотока, която има следния вид: 

Таблица 12 – Разпределение на пътникопотока през отделните часове 

    От час     До час    Дял  (%) 

       7:30        8:30     15.14% 

       8:30        9:30     7.12% 

       9:30      10:30     3.56% 

     10:30      11:30     7.73 % 

     11:30      12:30    15.56% 

     12:30      13:30    11.34% 

     13:30      14:30    13.40% 

     14:30      15:30      9.92% 

     15:30      16:30      5.79% 

     16:30      17:30      7.73% 

     17:30      18:30      13.21% 

     18:30      19:30      16.86% 
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Годишна неравномерност не е определяна, но очаквано най-ниски са пътуванията 

през летните месеци, когато значителна част от хората почиват, а учениците са във 

ваканция. 

 

Друг съществен елемент, данни за който могат да бъдат набавени, както от самата 

община, така и от избирателните списъци по секции е разпределението по възрастов 

състав в отделните части на града и на самата Община. Локализирането на 

населението ще спомогне за правилното определяне на търсенето на транспортна 

услуга, оттам и на предлагането, което се съпътства от всички, описани в раздела 

„Мерки” дейности. 

Освен за изследването на параметрите на транспортното поведение и формиране на 

достоверни модели, чрез анкетата беше получена и информация за обществените 

нагласи спрямо съществуването и възможните решения на транспортните проблеми. 

От поставените въпроси с най-съществено значение за развитието на транспорта и 

бъдещата стратегия са следните отговори: 

Кои са най-изявените проблеми на техническата инфраструктура на 

територията на Община Своге? 

лошо състояние на пътната и улична 

инфраструктура; 
  

лошо състояние на водоснабдителната и 

канализационна мрежа; 
  

лошо състояние на околната среда – зелени площи, 

води, въздух, отпадъци; 
  

 

Кои са най-сериозните икономически проблеми на Община Своге? 

липса на логистична база и подкрепа за стартиране 

на нови предприятия; 
  

преобладаващи неконкурентни и замиращи 

производства в местната икономика; 
  

липса или лошо състояние на логистичната бизнес 

инфраструктура, в т.ч. ИКТ, транспортни връзки, 

инженерна инфраструктура и др.; 
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Кои според Вас трябва да са трите приоритета за бъдещо развитие на община 

Своге? 

Answer Options   

околна среда (зелени площи, ВиК и пречистване на 

води, въздух, управление на отпадъци и др.); 
  

подобряване на техническата и транспортна 

инфраструктура, включително улична и тротоарна 

мрежа, алеи, масов обществен транспорт и др.; 

  

подкрепа и стимулиране на бизнеса и МСП;   

подобряване на средата на живот – зелени площи, 

места за отдих, велоалеи, спортни съоръжения и 

площадки и др.; 

  

туризъм;   

 

Каква част от продукцията / услугите, които предлагате, е предназначена за 

износ? 

Answer Options   

под 10%   

между 20 и 50%   

 

3.5.11. Изводи 

Анкетата бе структурирана така че да се получи информация за: 

 Вид на транспорта, използван по време на сутрешния пиков и следобедния 

период; 

 Час на тръгване от дома и час на пристигане в дестинацията на пътуването; 

 Дефиниране на съществуващите, според обществото, проблеми в областта на 

транспорта, както и 

 Обществено възприятие на решенията на проблемите с транспорта. 

 

Най-важните резултати са обобщени като: 
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 Избор на превозното средство за ежедневните трудови пътувания - това е най-

важният параметър на градската подвижност. Целта на доброто градско 

планиране е относителният дял на пътуващите с обществен превоз да е 

колкото може по-голям, а на пътуващите с личен лек автомобил - по-малък. 

Илюзорно е да се смята, че тези дялове могат да бъдат администрирани. 

Привлекателността на превозната система зависи от: 

o Степента на моторизация (автомобилът може да бъде избран само ако е 

наличен); 

o Съотношението между времената за пътуване - ако времето за пътуване 

с масовия транспорт е повече от два пъти по-продължително, той трудно 

ще бъде предпочетен; 

o Съотношението между цените на пътуването - ако те са приблизително 

равни, предпочита се автомобилът заради комфорта на пътуването, а 

също така влияние оказва наличието на възможности за паркиране на 

територията, която е целта на пътуването. 

 

 Бързо увеличение на броя на моторните превозни средства за последните десет 

години, като много малка част от тях отговарят на непрекъснато 

повишаващите се екологични изисквания; 

 Висока възраст на експлоатирания автопарк – почти 39 % над 20 години и само 

около 3 % - до 5 годишна възраст; 

 Ниска енергийна ефективност на експлоатирания автопарк в т.ч. и лични 

превозни средства; 

 Ниско качество на пътната инфраструктура, непозволяващо поддържането на 

оптимални скорости при движение на пътните превозни средства; 

 Лошо състояние на уличната настилка, с изключение на републиканския път, 

създаващо проблеми при движението;  

 Липса на железопътни линии, позволяващи високи скорости на движение;  

 Недостатъчна координация между видовете транспорт; 
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 Действащата маршрутизация предполага много нисък коефициент на 

прекачвания или с други думи по – малко от седем процента от пътуванията се 

извършват с прекачвания от едно превозно средство на друго. За сравнение – в 

гр. София близо 70 % от пътуванията са с повече от едно превозно средство; 

 Пътническа информация и то главно за разписанията има само на началните и 

крайните спирки; 

 Превозните средства са само частично адаптирани за хора с увреждания; 

 Използването преди всичко на автомобилен транспорт за товарни превози; 

 Незадоволителното състояние на четвъртокласната пътна мрежа, особено в 

планинските части на Общината и амортизираните лични превозни средства, 

нанасящи вреди на околната среда; 

 Особено наложителна е реконструкцията на третокласните пътища; 

 Осезаема е потребността от места за паркиране в центъра на града, където са 

разположени основните административни служби и учреждения; 

 За хоризонтална маркировка е необходимо да се възприеме спецификация за 

използваните материали в зависимост от натовареността на пътя, състоянието 

на асфалта и всички други фактори, които влияят на качеството и трайността 

на маркировката. Целесъобразно е да се използват трайни маркировки, 

стартирайки с улиците които основно се ремонтират; 

 Забавяне в реализацията на приоритетни инфраструктурни проекти;  

 

3.5.12. Съществуващи проблеми 

 

Основните проблеми по отношение поддръжката и развитието на общинската 

пътна мрежа са свързани с липса на средства за ремонт и инвестиции в пътна 

инфраструктура и със съществуващата тенденция за продължаващо влошаване 

качеството на инфраструктурата, породено както от пресечеността на планинския 

релеф, така и от интензивността на водната ерозия и свлачищата. От общинските 
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пътища 65 км. са в добро състояние, 115 км. са в средно състояние, а 38 км са в лошо 

техническо състояние.  

Голяма част от пътищата не са ремонтирани в продължение на повече от 15 до 

20 години, при планирана периодична поддръжка на всеки 5 до 7 години, а цялостна 

поддръжка и ремонт - на всеки 12 години. Повечето от третокласните пътища, се 

нуждаят от реконструкция, с цел да покрият стандартите за такива. Липса на 

средства, водеща до невъзможност да се изпълнят нормативно определените срокове 

за поддръжка и ремонт, което води до мултиплициране на ефекта на остаряване и 

значително нарастване на разходите за периодични ремонти и поддръжка на пътните 

настилки. Поради същата причина, технически проекти, изготвени на предишен етап, 

основно занимаващи се с пътна рехабилитация, трябва да бъдат ревизирани и 

актуализирани. 

Бюджетните ресурси на община Своге, както и на повечето малки общини в 

България, са ограничени и не позволяват самостоятелно финансиране на значими 

инфраструктурни проекти, включително и за поддръжка и ремонт на пътната 

инфраструктура. Въпреки това, в периода 2007 – 2013 г. Общината е успяла да 

извърши следните планирани в ОПР мерки и дейности към тях: 

 

Таблица 13 –Извършени дейности по мярка ”Подобряване на общинската пътна мрежа” от ОПР, 

2007 – 2013 г.2 

Мерки Проекти Статус 

Мярка 

”Подобряван

е на 

общинската 

пътна 

мрежа” 

Рехабилитация на общински 

път гр.Своге – с.Лесков дол 

2008г. рехабилитиран у-к от пътя  

Рехабилитация на общински 

път с.Церово – с.Заноге 

2008г. рехабилитиран у-к от пътя  

Рехабилитация на общински 

път с.Искрец – с.Брезе – м. 

"Бахчата" 

2009г. рехабилитиран у-к от пътя, 
има одобрен  по ОПРР за цялостен 
ремонт 

  

                                                 
2
 по данни на Доклад за междинна оценка на ОПР на Община Своге, извършен от фирма „Модус Консулт” 

ЕООД, гр. София 
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Рехабилитация на общински 

път с.Елисейна – с.Осеновлаг 

2007г. реконструиран у-к от пътя 

2009г. Асфалтиран у-к от пътя  

Рехабилитация на общински 

път Гара Бов – с.Бов 

не е рехабилитиран, но за част от 

него има одобрен  по ОПРР за 

цялостен ремонт 

Рехабилитация на общински 

път Гара Лакатник – с.Губислав 

2010г. Асфалтиран у-к от пътя 

Рехабилитация на общински 

път с.Томпсън – Церецел 

Не е рехабилитиран, но за част от 

него има одобрен  по ОПРР за 

цялостен ремонт 

Рехабилитация на общински 

път град Своге – с.Желен 

2009г. – за част от него има одобрен  

по ОПРР за цялостен ремонт 

Ремонт на общинска пътна 

мрежа, свързваща малки 

населени места в общината 

2007г. са реконструирани пътища в 

с. Луково, с. Искрец, с. Гара Лакатник 

, с.Зимевица , гр. Своге , с. Осеновлаг  

2008г. – асфалтирани и 

рехабилитирани участъци от общ. 

пътища в с. Церово, гр. Своге,с. 

Луково, с.Дружево, с. Свидня  

2009г. Асфалтирани и 

рехабилитирани у-ци от общ. 

Пътища в с. Церово, с. Свидня, с. 

луково, с. Дружево, гр. Своге, с. гара 

Лакатник , с. Гара Бов  

2010г. –рехабилитирани у-ци от общ. 

Пътища в с. Свидня, гр. Своге с. 

Осеновлаг, с. Желен , с. Брезе, с. 

Добърчин , с. Искрец , с. Ябланица  
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Укрепване на участъци с 

активни свлачищни процеси и 

с опасност от свлачища 

Укрепване на свлачище на път ІV – 

16061 с. Реброво – с. Ябланица – в 

процес на изпълнение 

2007г. – укрепване път Своге – 

Желен;Възстановяване път Своге – 

Лесковдол,; Укрепване склонов  у-к под 

кв. Алилица, гр. Своге 

2008г.,; Укрепване склонов  у-к под кв. 

Алилица, гр. Своге 

 

Мярка 

“Ремонт и 

изграждане 

на улична 

мрежа в 

населените 

места” 

Реконструкция на уличната 

мрежа на Община Своге 

2007г.Реконстр.улици  гр. Своге , с. 

Искрец,с. Церово, с.Вл. Тричков, с. 

Гара Лакатник,с. Гара Бов, с. 

Реброво, с. Свидня, с. Томпсън  

2008г. реконструкция улици гр. Своге  

2009г.- реконструкция улици 

2010г.- реконструкция улици 

 

Доизграждане и 

реконструкция на уличната 

мрежа в с.Владо Тричков 

2007г. –реконстр. улици 

2008г.- реконструкция улици 

2010г.- реконструкция улици 

 

Доизграждане и 

реконструкция на уличната 

мрежа в с.Гара Лакатник 

2007г. –реконстр. улици 

2010г.- реконструкция улици 

Доизграждане и 

реконструкция на уличната 

мрежа в с. Искрец 

2007г. –реконстр. улици 

2009г. – реконструкция улици 

2010г. – реконструкция улици 
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Доизграждане и 

реконструкция на уличната 

мрежа в с. Свидня 

2007г. –реконстр. улици 

2008г. – рек. улици ,изгр. подпорна 

стена  

 

2009г.- реконструкция улици 2010г.- 

реконструкция улици 

Доизграждане и 

реконструкция на уличната 

мрежа в с.Миланово 

2007г. – реконструкция улици 

2009г. – реконструкция улици 

Доизграждане и 

реконструкция на уличната 

мрежа в с.Церово 

2007г. –реконстр. улици 

Доизграждане и 

реконструкция на уличната 

мрежа в с.Реброво 

2007г. -реконстр. улици , изграждане 

подпорна стена ул. Стара планина с. 

Реброво  

2009г. – реконструкция улици 2010г. 

– реконструкция улици 

Доизграждане и 

реконструкция на уличната 

мрежа в с.Томпсън 

2007г. –реконстр. улици  

2008г. – реконструкция улици 2009г. 

– реконструкция улици 

Доизграждане и 

реконструкция на уличната 

мрежа в малки населени места 

в общината 

2007г. –реконстр. улици/изграждане 

подпорна стена/, с. Губислав, с. 

Батулия,с. Дружево ,с. брезе   

2008г. – изгр. Подпорна стена с. 

Осеновлаг  

2010г. –рек. улици с. Дружево, с. Гара 

Бов  

 

Неблагоприятно влияние върху състоянието на транспортната инфраструктура 

оказват и активните свлачищни процеси, като 17 от 22-те активни свлачища в 
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Общината застрашават пътната инфраструктура. За указания период средства са били 

отделени за Укрепване на свлачище на път IV - 16061 с. Реброво - с. Ябланица, по 

Оперативна програма „Регионално развитие" – МРРБ. 

 

Реформата на жп транспорта в България досега се извършва само с 

организационно преструктуриране и намаляване на активите. Изпълняваната в 

момента оздравителна програма не доведе до финансова стабилност и обновление на 

жп инфраструктурата и подвижния състав.  

 

 

4. СТРАТЕГИЧСКА РАМКА 

От така направения анализ на съществуващото положение и проблеми, допълнено 

с транспортните потребности на населението, използвайки трите стълба на една 

интегрирана градска транспортна система, а именно: 

 Планирано използване на пространството 

 Ограничено използване на личните автомобили 

 Популяризиране на обществения транспорт 

 

са дефинирани основните дългосрочни цели: 

 Реконструкция и рехабилитация на пътните отсечки, като гръбнак за 

развитието на Общината;  

 Подобряване и уеднаквяване на транспортно-експлоатационните   показатели 

на основни пътища с това на републиканската пътна мрежа чрез реконструкции 

и рехабилитации; 

 Чрез оптимизиране на транспортните системи да се постигне повишаване на 

привлекателността на общинския транспорт и създаване на предпоставки за 

неговото приоритетно използване; 

 Поощряване употребата на релсовия транспорт, като благоприятна за околната 

среда алтернатива на автобусния такъв или употребата на лични автомобили в 

т.ч. и за извършване на товарни превози; 
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 Повишаване на информираността на населението за наличните транспортни 

услуги, стимулиране на възможностите за използване на личните моторни 

превозни средства от повече хора (car sharing); 

 Създаване на предпоставки за разработване на документи, необходими за 

стартиране на последващи процедури за подобряване на организацията на 

движението в съответствие с нормативните изисквания; 

 Подобряване на администрирането на пътното движение; 

 Завишаване контрола на организациите за техническо поддържане на 

моторните превозни средства и тези за провеждане на технически прегледи и 

легитимиране на техническата изправност на превозните средства; 

 Ускоряване иновацията на пътната и вътрешноградска транспортна 

инфраструктура. 

 

4.1. МЕТОДИЧЕСКИ ОСНОВИ НА МОДЕЛА  

Моделирането на движението е задължителен елемент от териториалното и 

градоустройственото планиране. То дава ценна информация за вземането на актуални 

управленчески решения. В добрите управленчески практики се работи с постоянно 

действащ модел, като се обновява структурната информация и мрежовите параметри 

и периодично се проверява достоверността. 

Териториално - устройственият смисъл на моделирането на градската 

транспортна система се състои във виртуалното симулиране на сценарии и 

изчисляването на резултатите за качеството на градската среда в количествено 

сравними параметри. Наборът от варианти се формира за целите на всяко конкретно 

изследване. Могат да бъдат проверявани варианти на дългосрочни прогнози, но също 

и конкретни непосредствени проекти за краткосрочни управленчески решения. 

Вариантите за развитието на транспортната инфраструктура и транспортните 

системи могат да включват: 

 Радикално подобряване на уличната мрежа: изграждане на нови улици, 

транспортни пробиви, на транспортни надлези, подлези, кръстовища на 

различни нива, подобряване на параметрите на улиците, разширяване, 
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разделителни ивици и пр. Такива мерки преструктурират транспортния 

поток, привличайки натоварване от други улици; 

 Затваряне на улици например за пешеходни зони, въвеждане на 

еднопосочна организация и пр. Такива мерки също преструктурират 

транспортния поток, прехвърляйки натоварване от други улици; 

 Подобряване на инфраструктурата и/или на експлоатационните 

параметри на градския транспорт. 

Моделът следва да е приложим и за сравняване на икономически параметри на 

транспортните системи. Изменение например на цените на градския транспорт, или 

на енергоносителите на индивидуалния транспорт могат да променят тяхната 

привлекателност и резултатите да бъдат сравнени след моделни симулации. 

Процесът на планиране изисква за всеки вариант да се провежда комплексна 

симулация с отчитане на взаимодействието на всички териториални и транспортни 

системи. Получените резултати са количествени параметри на качеството на 

транспортното обслужване и на въздействието на транспортното поведение върху 

градската среда. Най-често се изчисляват: 

 Транспортните натоварвания на всяка от превозните системи. Те се 

сравняват с капацитета на инфраструктурата. Ако той е надхвърлен, 

необходимо е преструктуриране на територията или/и мрежите, ако 

натоварванията са много по-малки- не би следвало да се инвестира 

излишно; 

 Транспортното поведение. Най-важният параметър е изчисленият 

(прогнозен за варианта) относителен дял на използване на градския 

транспорт; 

 Времена за пътуване; 

 Цена на пътуването. Може да бъде изведена за различните превозни 

системи, за отделни кореспонденции и пр. 

Комплексният процес на симулационното моделиране включва групи от 

съставни модели, като резултатите от всеки от тях са изходна информация за 

следващите: 
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 Модел на търсенето - изчисляват се за всяка териториална единица 

изходящите пътувания като функция на демографския потенциал (повече 

жители - повече изходящи пътувания). Аналогично се изчислява и 

входящите пътувания като функция на териториалните стопански 

потенциали - територии с много работни места привличат повече 

пътувания; 

 Модел „Произход-Предназначение" - на базата на изходящите и входящи 

потенциали на териториите се прогнозират кореспонденциите между тях- 

те са по-големи при големи потенциали и по-малки между отдалечените 

територии. Резултатът е матрица на кореспонденциите между всяка 

двойка територии. Възможно е да се изчисляват разнообразни набори на 

матрици за различни видове пътувания; 

 Модел на избора на превозното средство - симулира си избор в зависимост 

от привлекателността на превозните системи. Подобряването на 

системата на градския транспорт например може да доведе до по-кратки 

времена за пътуване и да подобри неговата атрактивност; 

 Модел на уличната мрежа - симулира се изборът на пътищата за 

придвижване между териториите в зависимост от дължината на пътя, 

скоростта, цената, задръстванията и пр. За целта всяка от транспортните 

инфраструктурни системи се формализира с физически параметри - 

дължина, възможна скорост, капацитет. 

За нуждите на съставянето на настоящата стратегия са използвани няколко 

метода и подхода. Конвенционалният такъв, използван за приоритизиране на  

проекти в транспортния сектор, обикновено се фокусира върху количествената 

оценка на финансовите и икономическите аспекти на инвестициите. 
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Графика 2 – Организация на обществения транспорт 

 

 

Общото, което се стреми да постигне стратегията по отношение на 

комуникационно-транспортната инфраструктура се базира на интегрирания подход, 

разглеждащ транспортния сектор като цяло и във взаимосвързаността на отделните 

видове транспорт, които се конкурират и взаимодействат помежду си. Чрез 

подобряване на комуникационно-транспортната инфраструктура ще се постигне нов 

стандарт на градската среда, ще се подобрят параметрите на санитарно-хигиенните 

условия и оттам ще се подобри и здравето на населението. Развитието на 

интермодалните връзки между отделните видове градски транспорт и 

координацията му с междуобластните превози, като се гарантира безпрепятствен 

достъп до националните и общоевропейските транспортни мрежи е сред 

приоритетите.  

Мултикритериен анализ е използван като средство за предварителна оценка, 

тъй като на този етап е трудно остойностяването на разходи, ползи, ефекти от 

предложените мерки, но който позволява бързо, лесно и ефективно предварително 

определяне на приоритетите, особено при хетерогенни и несъизмерими индекси или 
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елементи, като прави възможно постигането на компромис между различните 

елементи. Основна негова характеристика е акцентът върху оценката на взимане на 

решения, предвид поставените цели, като оценката е направена въз основа на 

различните критерии и тяхната относителна важност според приноса на всеки от 

вариантите, които са: 

 Минимални инвестиции (песимистичен вариант) 

 Реалистични инвестиции (реалистичен вариант) 

 Максимални инвестиции (оптимистичен вариант) 

При песимистичния сценарии е отчетено през годините намаляване на броя на 

населението и свързаните с това – намаляване на нуждата от транспортна услуга, 

както и средства за поддържане на транспортната инфраструктура. 

При реалистичния населението и търсенето на такъв вид услуга ще се запази, 

докато при оптимистичния ще се повиши. Развитието на Община Своге представлява 

елемент от развитието на страната и в частност на Югозападния район за планиране. 

Поради тази причина изследването е направено на национално и регионално ниво с 

ясно дефинирани роли на държавата и общината (според ОПР на гр. Своге 2007-2013 

г.), детайлно описани в съответните раздели. 

Не на последно място е използван статистическият анализ, основан на данни за 

общината от Националния статистически институт, информация, набавена от самата 

община, както и проведени анкети за нуждите на стратегията, като са отчетени данни 

за: 

 

 Териториалния обхват на Общината; 

 Данните за населението, включващи раждаемост, смъртност, естествен 

прираст, механичен прираст, макроикономическа среда и прогнозите за 

нейното развитие, състояние на пазара на труда, жизнения стандарт на 

населението. 

 

Поради липсата на подобна структурирана и актуална информация, по-долу са 

предложени конкретни мерки за нейното събиране, актуализиране и използване. 
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4.2. ПРИНЦИПИ ЗА ПЛАНИРАНЕ РАЗВИТИЕТО НА   ТРАНСПОРТНАТА 

СИСТЕМА  

 

Основите принципи, залегнали в разработването на настоящата Стратегия не са 

тясно секторно ориентирани, а обхващат следните общи насоки: 

 

 Транспортни – използва интегрален подход, разглеждащ транспортния сектор 

като цяло и във взаимосвързаността на отделните видове транспорт, които се 

конкурират и взаимодействат помежду си, като запазва устойчивото и 

балансирано развитие на отделните видове транспорт, с ясна насоченост към 

нуждите на потребителите. 

 Икономически – базиран на ефективно използване на наличните ресурси, 

както и на принципа „потребителят плаща” - заплащане на всички разходи 

(включително и пълните социални), хармонизиране на условията за постигане 

на растеж и устойчивост. 

 Екологични - ограничаване на вредното влияние на транспорта върху 

околната среда, средата за живот и климата, повишаване на енергийна 

ефективност, заплащане за нанесените вреди от причинителя. 

 Социални – включващи предоставяне на равни условия за достъп до 

задължителните обществени услуги (ЗОУ), превес на обществения над 

индивидуалния и/или местен интерес, опазване на здравето на населението и 

повишаване на безопасността на транспорта и качеството на живот. 

 

Следвайки този подход настоящата Стратегия не е резултат от механичното 

събиране и обобщаване на наличните програми и проекти, а следва логическия 

процес от общото към частното. Транспортната стратегия се състои от набор от цели 

и средства за тяхното изпълнение. Съответствието между тях е задължително 

условие за практическото приложение и изпълнение на транспортната политика, 
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като динамичен компонент на икономическото развитие и за интегрирането на 

транспортната система на Общината с тази на страната. 

Транспортната политика преследва изпълнението на една глобална мисия на 

транспортния сектор, развита в три хоризонтални цели, които са общовалидни и 

намират своето по-конкретно измерение в специфични вертикални стратегически 

приоритети. От своя страна, методът за изпълнението на вертикалните приоритети е 

конкретизиран поотделно за всеки от тях посредством специфични мерки. 

Логическата взаимосвързаност на визията, мисията, стратегическите цели, 

приоритетите и мерките обуславят правилната стратегия за развитие на този 

отрасъл. 

Инструментите, използвани за разработването на Стратегията за развитие на 

транспортната система на Общината включват задълбочени анализи на вътрешните и 

външни фактори, влияещи върху системата, на тенденциите за развитие на 

международно, регионално, национално, и областно ниво, както и анализ на силните 

и слабите страни на сектора, на възможностите и заплахите за развитието му (SWOT 

анализ), основните изводи от които са представени по-долу. 

 

 

4.3. ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ 

 

 

Като обслужващ отрасъл, транспортът е в пряка зависимост от множество 

външни фактори от различно естество (икономически, социално-демографски, 

политически, екологични), с различен обхват на действие (международен, 

национален, регионален и местен), които взаимодействат помежду си и най-често 

имат разнопосочен ефект. Допълнително, едни и същи фактори могат да повлияят 

положително върху развитието на даден вид транспорт и негативно върху друг. В 

настоящия раздел са систематизирани и обобщени основните фактори и изводи за 

очакваното им бъдещо въздействие върху транспортния сектор като цяло. 
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4.3.1. Международни фактори 

 

В дългосрочна перспектива тенденцията за глобализация на световната 

икономика се очаква да продължи и българската икономика и транспортният сектор 

трябва да се подготвят да посрещнат това предизвикателство и да се възползват от 

нарастващите възможности. Транзитните превози между ЕС и Азия, в случая през 

Коридор №4, ще се развиват при всички случаи и България следва да привлече 

значителен дял от тях. 

С достатъчна степен на сигурност може да се каже, че в прогнозния срок на 

настоящия стратегически документ се очаква трайна тенденция към увеличаване на 

цените на петролните продукти, която ще повлияе върху цените на транспортните 

услуги, пазарните дялове на видовете транспорт и ще засили търсенето и 

предлагането на алтернативни технологични и инженерни системи (горива, 

двигатели и т. н.). 

Нарастващото внимание по отношение сигурността на превозите може да 

повлияе върху транспортните и търговски потоци, пренасочвайки ги към „по-

сигурните" транспортни мрежи и оператори. Този факт изисква активни действия за 

повишаване сигурността на българската транспортна инфраструктура. 

Систематичното прилагане на принципите за опазване на околната среда, към 

които България се е присъединила, ще доведат до: 

• Ръст на експлоатационните разходи и цената на транспортните услуги; 

• Ръст на инвестиционните разходи и тези за поддържане и експлоатация на 

транспортната инфраструктура. 

 

Благоприятното географско положение на България и на Община Своге, 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 
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такава. В този смисъл, правилното определяне на приоритетите в кратко-, средно- и 

дългосрочен план е от изключително значение с оглед максимизиране на очакваните 

ползи при ефективно използване на наличните ограничени ресурси и при отчитане на 

приоритетите на ЕС и на съседните държави. За това свидетелства увеличения 

пътнически трафик между България, Румъния и Гърция, след присъединяването на 

България и Румъния към ЕС, превръщайки го от международен във вътрешен за ЕС 

трафик.  

Политическата стабилизация на балканския регион, както и изграждането на 

значими инфраструктурни обекти, като комбинирания мост на р. Дунав при Видин – 

Калафат, очертава тенденция за засилено търсене на транспортни услуги, нарастване 

на интермодалните и транзитните превози през територията на България и 

необходимост от интегриране на транспортните мрежи на отделните страни. 

 

4.3.2. Национални фактори 

 След преходния период на първоначална евроинтеграция и преодоляването на 

последиците от световната икономическа криза, прогнозираното устойчиво 

икономическо развитие в периода на стратегията ще доведе до ръст на 

транспортното търсене. Тази тенденция, резултат от преструктурирането на 

националната икономика, ще изисква реорганизация в структурата, управлението и 

експлоатационния процес в железопътния транспорт, осигуряваща по-голяма 

гъвкавост, оперативност и адекватно поведение в променящите се пазарни условия. 

Допълнително са отчетени и следните тенденции: 

• Дългосрочните перспективи за развитието на основните отрасли от 

индустрията се очаква да повлияят в посока на намаляване на търсенето на превози 

на суровини и готова продукция по железница; 

• Развитието на енергийния сектор в перспектива до 2020 г. предполага 

запазване и дори известен ръст в търсенето на вътрешни товарни превози по 

железница; 
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• Положителните тенденции за развитието на леката промишленост в 

перспектива до 2020 г. очертават ръст на търсенето на товарни превози с 

автомобилен транспорт, най-вече във вътрешно отношение; 

• Перспективите за развитие на селското стопанство предполагат слаб ръст на 

търсенето на транспортни услуги в полза на автомобилния транспорт; 

• В резултат на по-нататъшното развитие на страната като една от основните 

европейски туристически дестинации, може да се очаква продължение на плавното 

нарастване на международните пътувания (основно с въздушен и автомобилен 

транспорт), което да се стабилизира в средносрочна перспектива; 

• В резултат на непрекъснато намаляващото население и ограничения вътрешен 

пазар следва да се очаква относително по-нисък ръст на вътрешните товарни 

превози. Демографската характеристика и прогноза предполагат относително ниско 

ниво на ползване на съществуващата транспортна инфраструктура. В същото време, 

прилагането на принципа „потребителят заплаща за експлоатацията и поддържането 

на инфраструктурата" поставя населението и операторите пред проблема за много 

високите инфраструктурни такси, особено за железопътната мрежа. В средно- и 

дългосрочна перспектива този проблем следва да намери решението си чрез 

рационализиране на инфраструктурните мрежи и оптимизиране на поддържането 

им; 

• В средно- и дългосрочна перспектива може да се очаква промяна на 

историческите стереотипи на социално поведение, която да доведе до ръст на 

редовните крайградски пътувания и на тези на средни разстояния с цел работа или 

обучение. Това налага изпреварващи действия за оптимизиране и интегриране на 

обществените превозни услуги с цел превенция на стихийното нарастване на 

пътуванията с лични автомобили и свързаните с тях проблеми за пренасищане на 

мрежата и социалните им въздействия; 

• Относително ниският жизнен стандарт ограничава мобилността на 

населението и в краткосрочна перспектива ще продължи да оказва негативно 
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влияние върху интензивността на пътническия трафик. Наблюдаваните тенденции 

към плавно нарастване на брутния вътрешен продукт (БВП) на човек от населението, 

както и на средната годишна работна заплата в годините след присъединяването на Р. 

България към ЕС, предполага нарастване в търсенето на пътническите пътувания с 

частен и обществен транспорт в средно- и дългосрочна перспектива; 

• В кратко- и средносрочен план екологичните проблеми, създавани от 

транспорта, налагат предприемането на спешни мерки за: 

• Извеждане на транзитното и предимно тежкотоварно автомобилно 

движение извън населените места (обходни и околовръстни пътища), 

където е приложимо; 

• Обновяване на подвижния състав в транспортния сектор с енергийно 

ефективни и по-екологосъобразни превозни средства; 

• Привеждане на транспортната инфраструктура в състояние, осигуряващо на 

превозните средства оптимален, по-екологичен и енергоспестяващ режим 

на работа. 

• В дългосрочна перспектива, повишената чувствителност на обществото към 

опазване на околната среда и необходимостта от намаляване на негативното 

въздействие на транспорта върху световния климат, ще наложат строги изисквания 

за подбор и прилагане на мерки за намаляване употребата на фосилни горива и 

насърчаване масовото използване на алтернативни горива и енергии (водород, 

електроенергия) за превозните средства, за ограничаване нарастването на градския 

автомобилен трафик, за поощряване ползването на екологосъобразните видове 

транспорт; 

• Балансирането между нуждите от инфраструктура и транспортните услуги на 

вътрешнорегионално ниво (район на планиране, област, община) изисква тясна 

координация между регионалното развитие от една страна и транспортния сектор от 

друга, при ясно отчитане и степенуване на разходите и ползите за обществото и 

икономиката. 
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4.3.3. Търсене на транспортни услуги 

 

Търсенето на товарни вътрешни превози е относително стабилно, вариращо 

около 82 млн. т/год., което представлява около 74% от общото търсене на товарни 

превози. Задоволява се предимно от автомобилния и в по-малка степен от 

железопътния транспорт, който е предпочитан за превоз на насипни суровини и 

материали на дълги разстояния.  

В резултат на преструктурирането на икономиката и външнотърговската 

ориентация на страната се забелязва тенденция на засилване на търсенето на 

международни товарни услуги с автомобилен и железопътен транспорт, която се 

очаква да продължи. 

Търсенето на транзитни товарни превози през страната, което се обслужва 

основно от автомобилния и в по-малка степен от железопътния транспорт, е 

относително постоянно със слаба тенденция за нарастване. Транзитът през 

пристанищата е минимален. След подобряване параметрите на плавателния път на р. 

Дунав и елиминиране на тесните места в българо-румънския участък ще се създадат 

условия за нарастване на транзитите и по-ефективно натоварване на българските 

речни пристанища по р. Дунав. В бъдеще може да се очаква ръст на транзитните 

превози по основното направление между Западна и Централна Европа и Близкия и 

Среден Изток. 

Оценката на общото търсене на пътнически транспорт в Общината е невъзможна 

поради липсата на проучване на пътническите пътувания, обхващащо и тези с частни 

превозни средства. През последните години се наблюдава тенденция към намаляване 

на междуселищните пътувания с обществен транспорт. Търсенето се задоволява 

предимно от автобусния транспорт, който е предпочитан за по-късите разстояния, и в 

по-малка степен от железопътния, който е предпочитан за по-дългите разстояния и 

от определени социални групи, ползващи преференции. Същевременно се отчита 

съществен ръст в броя на новорегистрираните леки автомобили, което предполага 

увеличаване на пътуванията с лични моторни превозни средства. 
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4.3.4. Предлагане на транспортни услуги 

 

Практиката по планирането и управлението на системата на обществения превоз 

на пътници показва, че през последните години ресурсът на системата за управление 

и контрол на превозния процес е изчерпан и тя се нуждае от подмяна. Навлизането на 

частни превозвачи налага значително подобряване на формирането на транспортната 

схема и на контрола за нейното изпълнение, качеството на услугите и на 

производителността, включително и възможно най-доброто използване на ресурсите 

на инфраструктурата. 

Недостатъчните средства за покриване на експлоатационните разходи 

мотивират превозвачите за рационализиране на превозите, което обаче е в разрез с 

транспортните потребности на населението. Поради това се налага необходимостта 

от контрол на изпълнението на транспортната схема, включително и на разписанията 

- в реално време и на базата на постоянно позициониране на всяко превозно средство. 

Управлението и диспозицията на движението на возилата, както и безопасността 

на движението са елемент и от задължителното информиране на пътниците, а също и 

обмяната на информация по цялата верига на мобилността. Критериите, според които 

се избират техническите решения са безопасността на движението, надеждността, 

високото качество на обслужване на клиентите и ниските експлоатационни разходи. 

Необходимо е значително структурно подобряване на управлението на 

системата, при това без увеличаване на експлоатационния персонал. 

Допълнителен ефект от въвеждането на система за контрол и управление на 

обществения превоз на пътници е и създаването на условия за интеграция със 

система за управление на трафика, която да дава възможност за приоритет на 

средствата на обществения транспорт или на транзитния трафик на кръстовищата. 

Следва изводът, че системите за управление на движението трябва да се 

модернизират и да бъдат главният иновационен компонент на градската среда, като 

допринесат за намаляването на експлоатационните разходи, за удовлетвореността на 

клиентите, подобряване на конкурентните позиции на обществения транспорт на 
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транспортния пазар и създадат качествено нови работни места, привлекателни за 

високо квалифициран и мотивиран персонал. 

Като цяло транспортната инфраструктура на Общината има висока степен на 

изграденост, създаваща сравнително добри условия за автомобилен и железопътен 

транспорт. Железопътната мрежа е с висока степен на изграденост и електрификация 

и е в състояние да задоволи значително по-високо търсене на транспортни услуги. 

Поради просрочените ремонти състоянието й като цяло е незадоволително, което 

оказва негативно влияние върху допустимите максимални скорости, 

времепътуванията, комфорта и експлоатационните разходи за влаковото движение. 

Качеството на продукта на железопътната мрежа е на незадоволително ниво при 

относително високи инфраструктурни такси за достъп, целящи да покрият в по-

голяма степен дефицита за поддържането на мрежата, резултат от ниския трафик. 

Наличната пътна инфраструктура е с достатъчна степен на изграденост и е в 

състояние да поеме търсенето. Качеството на предлагания от пътната мрежа продукт 

е незадоволително, най-вече поради състоянието на пътната настилка и 

недостатъчно развитата мрежа от автомагистрали и пътища с повече от две ленти за 

движение. Цената на продукта е конкурентна, но не включва в себе си пълните 

социални разходи. Слабост на пътната мрежа е недостатъчната изграденост на 

обходни пътища, поради което автомобилният трафик преминава през населените 

места. 

Главните железопътни линии са включени в споразумението AGTC, но като цяло 

мрежата от логистични терминали в страната е слабо развита. Предвид настоящия 

обем на трафика, капацитетът е достатъчен, но би бил изчерпан бързо при 

нарастването му. Както самите линии и терминали, така и претоварното оборудване е 

в незадоволително техническо състояние. Качеството на предлаганите услуги е ниско. 

Пазарът на сухопътни транспортни услуги се характеризира със силна 

конкуренция, както между железопътните и автомобилните превозвачи, така и между 

самите автомобилни фирми. Частните железопътни оператори не привличат товари 

от конкурентните видове транспорт, а преразпределят наличното търсене. 

Качествена промяна може да се очаква основно в сегмента на транзитните превози 
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при евентуално навлизане на чуждестранни оператори, тъй като либерализацията на 

товарните железопътни превози е осъществена. Вагонният и локомотивен парк е със 

силно неблагоприятна възрастова структура и по-голямата част от него не отговаря 

на европейските изисквания и стандарти. Товарният автомобилен парк, използван за 

вътрешни превози, също е остарял, но темповете за обновяване на парка за 

международни превози са по-добри. 

Пазарът на обществените превози във вътрешно съобщение се характеризира 

със силна конкуренция между БДЖ ЕАД и автобусните превозвачи от една страна и 

между самите автобусни фирми, от друга. Политиката за субсидиране на 

пътническите превози по железница гарантира запазване на определен 

пътникопоток, но без съществено повишаване качеството на предлаганите от БДЖ 

ЕАД услуги, от гледна точка на наличност, честота, надеждност и комфорт, 

перспективата на железопътния превозвач е негативна. При очакваното 

благоприятно икономическо и социално развитие на страната, в дългосрочна 

перспектива автобусният транспорт ще загуби част от пътникопотока, който ще се 

пренасочи към частния автомобилен транспорт. 

Качеството на услугите, предлагани от БДЖ ЕАД и автомобилните оператори, в 

сектора на крайградските услуги е незадоволително от гледна точка и на 

транспортния парк и на наличност, честота и надеждност, достъпност. 

 

 

4.4.  ТЕНДЕНЦИИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ 

4.4.1. Търсене на транспортни услуги 

 

Изготвянето на задълбочени и подробни прогнози за търсенето на транспортни 

услуги в общината и страната като цяло и по видове транспорт и направления, които 

да определят количествените измерения на всички външни и вътрешни фактори, 

тяхната взаимообвързаност и посока на действие при различни сценарии, е от 

съществено значение за планирането на нормално функциониране на транспортната 

система. Такива задълбочени и подробни прогнози са направени в разработения от 
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AECOM Общ генерален план за транспорта. Доколкото настоящият документ 

набелязва стратегическите направления за развитие на транспортната система на 

страната в следващото десетилетие, тук са представени обобщаващи прогнози за 

развитието на транспортната дейност, като са използвани най-важните синтетични 

индикатори за измерване на резултатите от тяхната дейност. Задължително условие 

при разработването на прогнозите е съобразяването с факта, че към настоящия 

момент страната е в дълбока икономическа рецесия, в резултат на световната 

икономическа криза и това ще се отрази на темповете на развитие на всички сектори 

на националното стопанство, в т.ч. и на транспорта. 

Признат факт в транспортно-икономическата теория е връзката между 

транспортното търсене и ръста на икономиката, изразен чрез БВП. Поради 

неравномерното икономическо развитие на България през последните 20 г., данните 

за транспортния сектор не потвърждават в пълна степен тази корелационна 

зависимост. От друга страна, приемането на България в Европейския съюз, 

последвалото от това отваряне на страната ни към европейските пазари и правото на 

свободно движение на хора и стоки в европейско съобщение, дават основание да се 

прогнозира, че транспортният сектор в България ще се развива с нарастващи темпове, 

близки до тези в страните от ЕС. 

Въз основа на прогнозите за ръста на БВП на България в периода 2010 - 2020 г. и 

при проследяване на тенденциите за развитие на товарния и пътническия транспорт, 

се очаква нарастване на извършената работа, съответно в т/км. и п/км., спрямо 

базовата 2008 г. 

Разработени са два прогнозни сценария за нарастване на извършената работа. 

Първият е вариант „Стабилен растеж" и представлява базов сценарий за 

транспортната ситуация, опиращ се на актуализираните прогнози (юли 2009 г.) за 

нарастване на БВП за периода 2009 - 2010 г. и до 2020 г. на Агенцията за анализи и 

прогнози. Тук се изхожда от предвиждането, че през 2009 г. ще бъде отчетен спад на 

БВП от 6,3%, а през 2010 г. спадът в българската икономика ще се ограничи до 1%, 

спрямо предходната година.  
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Вторият сценарий, наречен условно „Висок растеж", предполага по-скорошно 

излизане на страната от рецесията и се опира на прогнози (октомври 2009 г.) на 

неправителствения Център за икономическо развитие, предвиждащи свиване на 

икономиката на страната през 2009 г. с 5%, символично отлепване от дъното през 

2010 г., с ръст от 0,5% и забележим ръст от 4% през 2011 г. Очаква се и успешно 

реализиране в срок на големите инфраструктурни проекти в областта на транспорта. 

Взети предвид са и допусканията на световните финансови институции за по-висок 

растеж в периода 2015 - 2019 г. 

И в двата сценария е спазена една от основните препоръки на европейската 

транспортна политика, обоснована абсолютно от икономическа гледна точка - 

развитие на транспортната дейност с темпове по-ниски от темповете на нарастване 

на БВП. 

Запазва се тенденцията за превес на автомобилния транспорт по отношение на 

превозените товари във вътрешно съобщение. Железопътният транспорт има добри 

перспективи по отношение на международния и предимно на транзитния трафик. 

Решаваща промяна в преразпределението по видове транспорт и намаляване дела на 

автомобилния може да се постигне само чрез ускорено развитие на интермодалния 

транспорт. 

При товарните превози, от гледна точка на влиянието на външните фактори, 

най-добри са шансовете за развитие на интермодалния транспорт, съчетаващ 

предимствата, както на железопътния, така и на автомобилния транспорт. И в двата 

сценария се предвижда по-висок ръст на товарния транспорт спрямо пътническия. 

Това се определя от допусканията за успешното реализиране на инфраструктурните 

проекти, което ще допринесе за развитието на модерна транспортна мрежа, 

конкурентоспособна на тази в развитите европейски страни, от една страна и от друга 

- очакването за по-бързо нарастване на обема на промишлената и селскостопанска 

продукция, което ще увеличи търсенето на транспортни услуги. 

При пътническите превози се очаква силен ръст на превозите с лични 

автомобили, което напълно съответства на тенденциите в развитите европейски 

държави и съответен отлив от обществените видове транспорт - железопътен и 
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автобусен. Потенциал за тяхното развитие има основно в сегмента на крайградските и 

градски пътувания за работа и обучение. 

 

4.4.2. Развитие    на    Трансевропейската    транспортна    мрежа.     

Западният трансбалкански път прекосява Балканския регион в посока север-юг. 

Коридорът обединява от векове териториите от двете страни на Балкана – Стара 

планина, свързвайки Западна и Централна Европа с Егейско море и 

Средиземноморието, пресичайки последователно Дунавския път, Диагоналния път и 

Виа Егнация. Този път е своеобразна ос на разпространение на древногръцката 

антична култура на север което става основа на съвременната европейска 

цивилизация. По-късно по същата линия ще преминава и християнската култура към 

европейските страни.  
 

Графика 3 – Антични транспортни коридори, преминаващи през днешната територия на 

РБ 
 

 

Основните насоки за развитие на десетте коридора са да се увеличат 

капацитетът на съществуващата инфраструктура, за да се поеме очакваното 
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увеличение на трафика и  скоростта на придвижване (особено в железопътния 

транспорт). 

 

Графика 4 – Транспортни коридори, преминаващи през територията на РБ 
 

 

 

През територията на Общината преминава Общоевропейски транспортен 

коридор IV - Дрезден/Нюрнберг - Прага - Виена/Братислава - Будапеща - Арад - 

Букурещ -Констанца/Крайова - София - Солун/Пловдив – Истанбул с Клона Крайова – 

Видин – Враца – Мездра - София, както и железопътната връзка Горна Оряховица - 

Плевен – София, пътната връзка Бяла - Плевен – София. 
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4.4.3. TINA мрежа 

 

За общата координация и развитие на връзките между коридорите важна роля 

играе проектът Оценка на нуждите от транспортна инфраструктура (TINA). TINA е 

проект на Европейската комисия, чиято крайна цел е създаването на разширена 

Трансевропейска мрежа, включваща и транспортните мрежи на държавите от 

Централна и Източна Европа. Елементите на така наречената мрежа TINA са 

определени както следва: 

• Мрежа-гръбнак (основна мрежа), която е идентична с връзките и възлите на 

десетте мултимодални транспортни коридори на територията на страните от TINA 

• Допълнителни елементи на мрежата, които са предложени от трите 

регионални подгрупи на TINA след оценка на предложенията на всяка от страните, в 

съответствие с концепцията на Трансевропейските транспортни мрежи и въз основа 

на оценка на разходите. 

Допълнителните елементи на TINA мрежата на българска територия, попадащи в 

границата на Общината са железопътната връзка София - Мездра - Плевен - Горна 

Оряховица. 

4.4.4. Перспективи и предизвикателства пред транспортния сектор 

 

По отношение на законодателството, през периода (2009 – 2018 г.), ще продължи 

работата по усъвършенстване на действащото и разработване и въвеждане в 

действие на ново специфично такова, регулиращо транспортната дейност, с оглед 

опазване на околната среда и климата. Това ще се прави както на европейско, така и 

на национално ниво, въпреки че проектирането и изграждането на транспортната 

инфраструктура се извършва въз основа на нормативна уредба, относително 

независима за всяка от страните членки на ЕС. 

В най-близка перспектива, в областта на автомобилния транспорт предстои 

колективното разработване и утвърждаване на: 

 Проект на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на 
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стандарти за емисиите от нови пътнически автомобили, като част от цялостния 

подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварни 

превозни средства; 

 Проект на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно типовото 

одобрение на моторни превозни средства и двигатели по отношение на 

емисиите от тежкотоварни автомобили (Евро VІ) и относно достъпа до 

информация за ремонт и поддръжка на превозни средства; 

 С директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 

2008 година за управлението на безопасността на пътните инфраструктури ЕС 

постановява на страните членки да предприемат мерки за повишаване на 

безопасността на движение по пътищата от европейската пътна мрежа, като 

приведат в съответствие националното си законодателство с европейската 

директива; 

 В сферата на хоризонталната маркировка и сигнализацията на пътната 

инфраструктура нормите са хармонизирани посредством Виенската конвенция, 

като е запазена относителната самостоятелност на всяка страна за определяне 

на специфични изисквания, подчинени на законодателството й в областта на 

устройство на територията. 

 

Прилагането на мерките на стратегията ще изисква допълнения и промени в 

следните подзаконови нормативни документи, или създаване на нови: 

 Наредба 2 на МРРБ за планиране на комуникационно-транспортни системи на 

населените места относно устройването на вело ленти по първостепенната 

улична мрежа за улиците трети и четвърти клас; 

 „Наредбата за управление на общинските пътища” относно предложението за 

устройване на скоростни трасета с допускане на завишаване на скоростта над 

50 км /ч, както и интегрирането на интелигентни транспортни системи при 

контрола и управлението на трафика; 

 Създаването на нормативен акт за приемане на задължителни стандарти при 

изграждане на пешеходната структура и нейната поддръжка, включваща 
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одитиране; 

 „Наредбата за управление на общинските пътища” относно дефиниране на 

политика за управление и контрол на паркирането или поне пълна забрана на 

паркирането върху тротоарите и завишаване на мерките за контрол и 

санкциите на нарушителите; 

 Създаването на нормативна уредба, осигуряваща условие за по-ефективно 

санкциониране на нарушителите на действащата организация на движение и 

усвояването на средствата от санкции по предназначение; 

 Създаването на нормативна уредба позволяваща реализацията на съвместни 

проекти между Министерството на транспорта и Община Своге за управление и 

използване на наличната ж.п. инфраструктурата. 

 

Ако настоящите тенденции продължат, състоянието на много голяма част от 

активите на транспортната мрежа ще се влоши. Допълнителното търсене на 

транспортни услуги ще доведе до претоварване и амортизиране на инфраструктурата 

и намаляване качеството на предоставяните услуги за потребителите. 

Въпреки прогнозния спад в броя на населението и растежа на собствеността на 

леките автомобили и личните доходи, и без да бъдат извършени съществени промени 

в железопътните услуги (бързина и качество), до 2020 г. се предвижда малък спад в 

търсенето на железопътните пътувания. 

Ефективният интермодален транспорт, подкрепен от нови и подобрени 

терминали, има възможност да предостави значителни предимства в три области: 

• Подобряване на цялостната транспортна ефективност, което ще намали 

разходите на операторите и потребителите и ще подкрепи икономическото развитие 

• Намаляване на процента на нарастване на автомобилния товарен трафик чрез 

предоставяне на допълнителни стимули за използване на железопътен и воден 

транспорт, посредством подобрени интермодални съоръжения 
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• Стимулиране на устойчиво развитие на транспорта и екологична защита чрез 

пренасочване на пътническия и товарен трафик от автомобилния транспорт към по-

екологосъобразните видове транспорт. 

 

Събраният опит доказва, че управлението и модернизацията на транспортната 

система следва да се управляват от постоянно действащ специализиран орган. Той 

следва да концентрира методологическите, информационните и кадровите 

предпоставки, за да имат общинските административни и политически органи 

надлежна информация за вземане на решения, а също и да ги информира за 

изпълнението. Подобна мярка ще бъде детайлно предложена. 

 

 

4.5. РОЛЯ НА ДЪРЖАВАТА 

 

Постигането на горепосочените цели на транспортната политика не може да 

бъде резултат единствено от дейността на Общината, а изисква усилия от страна на 

всички участници в транспортния процес и най-вече на държавата, като цяло. 

Преструктурирането на икономиката, в това число и на транспортния сектор, налага 

освобождаването на държавата от неприсъщите й функции на собственик и 

мениджър и ограничаването им до организационни и контролни такива. В този 

смисъл отговорностите, задълженията и функциите на държавата следва да бъдат 

ясно и недвусмислено очертани. Задължения на държавата са: 

• Разработването и провеждането на общата политика за развитието на 

транспортния сектор като цяло и по видове транспорт и свързаното с това 

анализиране и прогнозиране на транспортния пазар; 

• Разработването, съгласуването и провеждането на политика за повишаване на 

безопасността и сигурността във всички видове транспорт и на транспортната 

система като цяло; 
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• Развитието, модернизирането, поддържането и организацията на 

експлоатацията на националната транспортна инфраструктура; 

• Регулирането на политиката в областта на инфраструктурното таксуване в 

условията на конкурентна пазарна икономика; 

• Разработването на националното транспортно законодателство, съобразно 

европейските норми и изисквания; 

• Реорганизацията и модернизацията на институционалната система в сектора; 

• Контролът над управлението на публичната държавна собственост в 

транспортната система; 

• Провеждането на национална транспортна политика, насърчаваща 

използването на интелигентни транспортни системи (ИТС); 

• Определянето и контролът върху прилагането на техническите стандарти за 

планиране, проектиране, изграждане, поддържане и експлоатация на транспортната 

инфраструктура с оглед осигуряване на безопасност за потребителите, еднородност и 

техническа съвместимост на мрежите; 

• Определянето и контролът върху прилагането на техническите стандарти за 

превозните средства; 

• Съгласуването на регионалното развитие и това на транспорта; 

• Управлението на човешките ресурси в транспортния сектор, включително 

въвеждането на европейските стандарти за подготовка на кадри. 

 

Главната пътна и железопътна мрежа, в случая, ще останат и занапред публична 

държавна собственост. Някои елементи на транспортната инфраструктура, обаче, 

могат и следва да бъдат отдавани за експлоатация на частния сектор при гарантиране 

на обществените услуги и недискриминационния достъп до тях. 
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Развитието на транспорта, продиктувано от нуждите на икономиката и обществото, 

изисква мобилизирането на значителен по обем финансов ресурс. Отговорността за 

проучването, разработването, оценката и прилагането на различни финансови 

инструменти и схеми за осигуряването на този ресурс от местни и/или чуждестранни 

финансови фондове и/или институции и от частния сектор посредством публично-

частното партньорство е на държавата и в по-малка степен – на Общината. 

 

 

4.6. РОЛЯ НА ОБЩИНАТА 

 

Ролята на Общината е ясно дефинирана в описаната в раздел „Визия за развитие 

на транспорта и на транспортната инфраструктура”. Същата, обаче, не може да бъде 

самоцел, както и не може да бъде поддържана без постигане на динамична 

конкурентноспособна икономика, осигуряваща по-добра професионална и социална 

реализация на  хората в устойчиво развиваща се жизнена среда. Поради тази причина 

ролята на Общината следва да се развива в следната посока: 

• Ускоряване на икономическото развитие и повишаване на инвестиционната 

атрактивност на Общината чрез подобряване на достъпността, осигуряване на услуги 

с адекватно качество и запазване на екологичния потенциал; 

• Подобряване на транспортните връзки, развитие на техническата 

инфраструктура; 

Всички тези мерки са описани в ОПР на Общината за периода 2007-2013 г., като от 

Доклад на междинна оценка на общинския план за развитие 2007 – 2013 г. на Община 

Своге, Софийска област, направен от фирма „Модус Консулт” ЕООД, гр. София се вижда, 

че голяма част от тях все още не са изпълнени3, което обуславя и проблемите в 

                                                 
3
 развитие на публично-частни партньорства, разработване на стратегия за икономическо развитие, 

инвентаризация на общинските и частни имоти с потенциал за развитие на бизнес и привличане на 

инвеститори, подготовка на маркетингови материали на гр. Своге, провеждане на информационни кампании 

за насърчаване на публично – частните партньорства, инвентаризация на екотуристическите ресурси, 

инвентаризация на паметниците на културата и възможностите за туристическо предлагане, разработване на 
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транспорта, които продължават да се задълбочават. Въпреки това, общата прогноза е 

за излизане от кризата, стабилизиране и умерен растеж, отчитайки ниската изходна позиция 

на града и слабите фактори на растеж. Особено внимание следва да обърне Общината на 

следните пакети в своето бъдещо развитие: 

 

Безопасният превоз на пътници и товари е основна задача на транспортния процес. 

Значението на въпросите на сигурността и безопасността се засили значително в 

последните години, предвид нестабилната международна обстановка и повишената 

опасност от терористични действия в международен аспект. В национален и 

регионален мащаб към тези проблеми се добавя недостатъчният капацитет на 

съществуващите към момента системи за управление и контрол на трафика за 

осигуряване на добро ниво на безопасност при очакваното му нарастване и 

управление. 

 

През последните години бе извършена значителна по обем дейност, насочена към 

повишаване на прилаганите стандарти и унифициране на подхода при 

инспектирането на непрекъснато увеличаващото се разнообразие от пътни превозни 

средства. Въпреки това по ниво на пътната безопасност България значително 

изостава от средното за ЕС, което води до големи загуби за националната икономика 

и обществото като цяло. Политиката и приоритетите по отношение на безопасността 

и сигурността в транспорта се определят от Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. За отделните видове транспорт 

функционират следните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които 

отговарят за осигуряването на безопасност и сигурност в транспорта: 

• Изпълнителна агенция „Железопътна администрация" е национален орган по 

безопасността в железопътния транспорт, като упражнява контрол върху развитието, 

                                                                                                                                                                
маркетингови материали за местните туристически обекти, изграждане на бизнес инкубатор в гр. Своге, вкл. 

прилежащата инфраструктура, изграждане на закрит пазар за селскостопански продукти, изграждане на 

екотуристически потребителски центрове в гр. Своге и с. Лакатник, изграждане на колоездачни и пешеходни 

пътеки. 
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функционирането и техническата експлоатация на железопътната инфраструктура в 

съответствие с националните правила за безопасност и с националните технически 

правила за железопътната система; контролира спазването на изискванията за 

безопасност при осъществяване дейността на предприятията, извършващи 

строителни и ремонтни дейности на обекти от железопътната инфраструктура и 

контролира експлоатацията на подвижния железопътен състав по отношение на 

безопасността на превозите на пътници и товари; 

• Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" изпълнява функции и 

задължения, свързани с осъществяването на непосредствен контрол върху 

безопасната експлоатация на пътните превозни средства и техническата им 

изправност, както и следи за спазването на нормативно установените условия и ред 

за извършване на обществен превоз на пътници и товари; 

• Дирекция „Безопасност, технически надзор, безопасни и здравословни условия 

на труд" участва в реализирането на държавната политика по осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд в транспортната система, безопасността на 

движението по пътищата, участва в реализирането на националната политика за 

безопасно транспортиране на опасни товари по железопътен, автомобилен и воден 

транспорт. 

Контролът по спазването на правилата за движение от всички участници в 

автомобилното движение и техническата изправност на движещите се по пътя пътни 

превозни средства се осъществява от определените от министъра на вътрешните 

работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

длъжностни лица и службите за контрол, в рамките на тяхната компетентност. 

 

Предвид естеството на проблемите, по-голяма част от дейностите по безопасността и 

сигурността се финансират от държавния бюджет, съгласно утвърдени програми по 

видове транспорт. В страната се събират държавни такси за използване на 

транспортната инфраструктура, които се реинвестират за рехабилитация на 



 

Този документ е създаден по проект №  13-13-8/ 07.11.2013г. „Актуализация, публичност и оценка на въздействието при 

подготовка на общински план за развитие и политики в община Своге“. Проектът се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 
72 

 

транспортната инфраструктура с цел осигуряване безопасността на автомобилните 

превози, железопътните превози. 

 

Пълноправното членство на страната в ЕС дава добри възможности за финансиране 

на част от мерките за безопасност и сигурност чрез Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на ЕС. Със заеми от финансови институции се съфинансират и 

редица проекти, които имат пряко и косвено отношение към безопасността и 

сигурността. Поради тази причина усилията на Общината следва да бъдат насочени 

към предприемане на комплекс от мерки, включващи по-активно участие с органите 

на МВР при осъществяване на контрол върху трафика, периодичните прегледи на 

моторните превозни средства, спазване на правилата за движение и осигуряване на 

инвестиции в областта на ИТС, които ще доведат до по-ефективно и ефикасно 

управление на движението в града и Общината. 

 

 

• Пакет „Паркиране” - паркирането е неразделна и важна съставна част от 

дългосрочната транспортна политика в един град. Чрез паркирането може да се води 

конкретна транспортна политика и да се влияе върху използване на един или друг 

вид транспорт. Ето защо изработването на стратегия за паркирането на гр. Своге 

може допълнително да подпомогне стимулирането на използването на железопътния 

транспорт, велосипедното и пешеходното движение. Възможни сценарии при избора 

на стратегия за паркирането могат да бъдат: 

• Пълно задоволяване на нуждите от паркоместа – това ще доведе до влошаване 

на средата. Зоните с пълно задоволяване на нуждите от паркиране ще генерират 

силен трафик от автомобили; 

• Сценарий за ограничаване достъпа на автомобили –политика за пълна забрана 

или рестриктиране на достъпа на автомобили. Това може да се осъществява и чрез 

въвеждане на локално платено паркиране. Чрез промяна на цените на паркирането се 

увеличава или намалява достъпа на автомобили в избрана зона; 
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• Балансиран трафик, който се постига с различни начини като паркинги или 

места за паркиране с различни цени, въвеждане на системата „Паркирай и пътувай”, 

обособени паркинги и улично паркиране, като най-скъпо се заплаща паркирането по 

улиците, като то трябва да е разрешено за кратковременно паркиране и да е 

достатъчно скъпо за да не е атрактивно. Възможно е в различни части на града да 

бъде прилагана различна политика и за целта различен подход. Ако общината избере 

стратегия за промяна на модалността на пътуванията в полза на масовия транспорт, 

велодвижението и придвижване пеша, то тогава за някои зони ще е необходимо 

налагане и на рестриктивна политика по отношение на паркирането. 

 

 

На 30.09.2009 г. Европейската комисия прие План за действие за градска мобилност, 

който се основава на консултацията, последвала представянето на Зелената книга. 

Така Комисията за първи път представи пакет от мерки, които да подпомагат и 

насърчават политиките за устойчива градска мобилност, провеждани от страните в 

ЕС. В Плана за действие се предлагат 20 краткосрочни и средносрочни практически 

действия, които да започнат да се прилагат от настоящия момент до 2012 г., след 

което се предвижда да бъде направен преглед на изпълнението на Плана и да се 

начертаят насоките за бъдещо развитие. Темите, предложени в Плана за действие, са 

свързани с: насърчаване на провеждането на интегрирани политики; отговаряне на 

потребностите на населението; постигане на по-екологичен градски транспорт; 

увеличаване на финансирането; споделяне на опит и знания и оптимизиране на 

градската мобилност. 

 

 

4.7. ФИНАНСИРАНЕ 

Невъзможността на община Своге да води активна инвестиционна политика 

кореспондира и с невъзможността да осигури съфинансиране на по-значими проекти 

в т.ч. и в транспорта, чрез които да бъде привлечено безвъзмездно финансиране за 
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изпълнение на приоритетни дейности. Поради тази причина следва да се търсят 

алтернативни източници на финансиране. 

 

4.7.1. Предварителен анализ на възможните финансови източници 

 

Предложението за структура на следващия програмен период 2014-2020 г. за 

финансиране чрез средствата от ЕС към момента предвижда намаляване броя на 

оперативните програми от 7 на 6, като до 2020 г. в България ще могат да се 

разработват проекти по оперативни програми за развитие на човешките ресурси (с 

водещо ведомство МТСП), регионално развитие (МРРБ), иновации и 

предприемачество (МИЕТ), околна среда (МОСВ) и транспортна инфраструктура 

(МТИТС). Предвижда се 1/3 от целия ресурс за финансиране да бъде от кохезионен 

фонд (инфраструктурни проекти - пътища, железници и инвестиции във водния 

сектор), а останалите 2/3 - от Европейски социален фонд (ЕСФ) и Европейски фонд за 

регионално развитие (ЕФРР). Делът на средствата, предвидени за ЕСФ (инвестиции в 

социално включване, образование и професионално обучение) е 25%, а обемът, 

планиран за регионално развитие (градско развитие, социална инфраструктура, 

жилищна политика, енергийна ефективност, реконструкция и модернизация на 

публични сгради, облагородяване на обществени площи и др.), възлиза на 75%. 

 

4.7.2.  Публично  - частни партньорства 

 

 Привличането на частни ресурси и изпълнението на проекти чрез публично-

частни партньорства е възможна алтернатива, която същевременно ще стимулира 

икономическата активност в общинската икономика. Създаване на публично-частни 

партньорства е подходящо в дейности, свързани със сечене на гори и добив на 

дървесина, с изграждане и експлоатация на центрове за преквалификация, за 

изучаване на чужди езици и компютърна грамотност, както и със създаване на 

достъпна среда за инвалидите в района. Посредством това ще се подобри финансовата 

независимост на общинското ръководство от централната изпълнителна власт, като 
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ще спомогне част от средствата да се насочат към развитието на Общинския 

транспорт или  подобряване на техническото състояние на Общинската мрежа. 

 

4.7.3. Ефективно усвояване на средства по програми на ЕС и изпълнение на 

приоритетни инфраструктурни проекти 

 

Въпреки постигнатия напредък при изпълнението на приоритетните транспортни 

инфраструктурни проекти, налице все още е неблагоприятна тенденция на забавяне 

на реализацията им. Ефективното усвояване на фондовете на ЕС и средства от други 

международни финансови институции зависи от много външни и вътрешни фактори, 

които могат да бъдат систематизирани най-общо по следния начин: 

• Административен капацитет във всички фази на управлението на проектите: 

планиране, подготовка, реализация и последващ мониторинг; 

• Прозрачни тръжни процедури във всички фази на инвестиционния процес; 

• Подходяща нормативна уредба за регулиране на инвестиционния процес. 

 

През следващите години транспортната система ще бъде подложена на съществени 

промени вследствие на по-нататъшното отваряне на пазарите и иновациите. 

Конкурентоспособността на икономиката на ЕС и устойчивостта на транспортните 

предприятия зависят от способността им да се адаптират към иновациите и новите 

пазарни потребности. Изграждането на устойчива транспортна система, отговаряща 

на икономическите, социалните и екологичните потребности, която да е напълно 

интегрирана и конкурентоспособна трябва да бъде основна цел на Общината. 

 

4.8. SWOT АНАЛИЗ НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР 

 

Анализът на транспортната система представлява основа за оценка на силните и 

слабите й страни към момента и на възможностите и заплахите за бъдещото й 
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развитие. Те следва да бъдат отчитани при формулирането на стратегическите 

приоритети и мерките на транспортната политика. 

 

4.8.1. Силни страни на транспортния сектор 

• Благоприятно географско местоположение на Общината, даващо възможности 

за приоритетно развитие на транзитните превози, а оттам и за привличане на 

инвестиции; 

• Добра транспортна достъпност до град София; 

• Висока степен на изграденост и гъстота на съществуващата транспортна 

инфраструктура;  

• Основните населени места се обслужват от път, част от републиканската пътна 

мрежа; 

• Развита система за обществен транспорт, обхващаща цялата община; 

• Висока степен на електрификация на железопътния транспорт; 

• Разработени тарифни политики в предпочитания транспорт; 

• Проекти за развитие и модернизация на транспортната инфраструктура, в 

процес на изпълнение; 

 

4.8.2.  Слаби страни на транспортната система 

• Незадоволително състояние и ниво на поддържане на съществуващата 

инфраструктура; 

• Планинският релеф и интензивна водна ерозия, които затрудняват развитието 

на пътната мрежа и влошават нейните качествени характеристики; 

• Недостиг на инфраструктура за високоскоростни превози; 
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• Недостатъчно използване на транспортни схеми и технологии, съответстващи 

на съвременното транспортно търсене (комбиниран/интермодален транспорт и 

логистика); 

• Недостатъчно добре развита логистична инфраструктура; 

• Недостатъчна координация между видовете транспорт и липса на интегрирани 

мрежи и услуги за обществен транспорт; 

• Недостиг на финансови средства за стандартно поддържане, модернизация и 

развитие на наличната транспортна инфраструктура, както и за развитие на 

иновациите в сферата на планирането и управлението на транспорта; 

• Липса на сигурност при финансирането на инфраструктурни обекти и 

задълженията за обществени услуги на държавно равнище; 

• Различна степен на пазарно развитие на отделните видове транспорт; 

• Незадоволително качество на услугите за обществен транспорт (градски, 

крайградски, железопътен транспорт); 

• Недостатъчен административен капацитет за управление и изпълнение на 

големи инфраструктурни проекти; 

• Ниско ниво на използване на информационни и телекомуникационни 

технологии в сектора; 

• Относително ниско ниво на безопасността и сигурността на транспортната 

система и услуги. 

4.8.3. Възможности за развитие на транспортната система 

• Ръст на търсенето на транспортни услуги; 

• Модернизация на сектора чрез инвестиции в инфраструктурата и нови 

технологии; 

• Ефективно използване на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, като 

възможност за развитие на транспортната система; 
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• Ръст на туристопотоците, балансирано териториално развитие и насърчаване 

на регионалния туризъм; 

• Повишаване на качеството, безопасността и надеждността на транспортните 

услуги чрез въвеждане на интелигентни системи за управление и контрол на 

транспорта; 

• Повишаване качеството на предоставяните от масовия обществен транспорт 

услуги. 

 

4.8.4. Заплахи за развитие на транспортната система 

• Забавяне на реформите, преструктурирането и модернизацията на сектора или 

на отделни подсектори; 

• Липса на инвестиции в инфраструктура и продължаващо влошаване на 

техническите характеристики на инфраструктурата; 

• Забавена реализация на значими регионални инфраструктурни проекти; 

• Намаляване търсенето на транспортни услуги в резултат на 

преструктурирането на общинската икономика към производства, които не изискват 

внос или износ на големи количества суровини и полуготови продукти; 

• Нарастване на негативното въздействие върху околната среда и климатичните 

промени от транспортната дейност; 

• Нарастване на енергоемкостта на транспорта; 

• Повишаване цените на петролните продукти на международния пазар; 

• По-нататъшно влошаване качеството на транспортната инфраструктура в 

резултат на недостига на финансови средства за нейното поддържане, експлоатация и 

развитие; 
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5. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ 

 

След така направения детайлен преглед и анализ на мисията и визията на Общината, 

основните цели, залегнали в настоящата стратегия, както и преглед на 

съществуващите проблеми и възможности за развитие, дефинират следните 

стратегически приоритети: 

 

1. Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната 

инфраструктура; 

2. Осигуряване на качествен и лесно достъпен транспорт във всички райони на 

Общината; 

3. Устойчиво развитие на общинския транспорт; 

4. Осигуряване на адекватно финансиране за функциониране и развитие на 

транспортния сектор. Ефективно усвояване на средствата от европейските 

фондове; 

Така изведените приоритети се намират в пълно съответствие с предвидените в 

стратегическата рамка на Общински план за развитие на община Своге 2014-2020 г. 

интервенции по отношение на транспортната и инженерно-техническата 

инфраструктура, като това е демонстрирано в Приложение 1 на настоящия документ. 

 

Приоритет 1      Ефективно поддържане, модернизация и развитие на 

транспортната инфраструктура 

 

От направения анализ следва, че като цяло България и в частност Община Своге, 

разполага с достатъчно гъста железопътна и пътна мрежи. Поради хроничния 

недостиг на средства обаче, те са в незадоволително състояние и се нуждаят от 

спешни мерки за привеждане към проектните параметри и/или техническа годност, 

както и модернизация, за да отговорят на съвременните изисквания. От друга страна, 

трафикът по тези мрежи и възли е недостатъчен и таксите за ползването на 

съответната инфраструктура са недостатъчни, за да покрият разходите. 
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Следователно, налага се наличните транспортни мрежи и възли да се преразгледат, 

като първостепенно внимание се отделя на приоритетните мрежи и обекти, а по 

отношение на второстепенните се определят облекчени стандарти за поддържане.  

 

От друга страна, въпреки наличието на транспортна инфраструктура и свободен 

капацитет на национално ниво, съществуват и редица тесни места, които ако не бъдат 

своевременно отстранени ще създадат съществени проблеми за задоволяването на 

потребностите от транспорт. Този факт налага модернизация и развитие на 

инфраструктурата за посрещане на растящите изисквания, както по отношение на 

количеството, така и на качеството й. 

 

Развитието и модернизацията на транспортната инфраструктура следва да се 

основава на анализ за разходите за съответния обект и ползите за обществото от 

неговото изпълнение и експлоатация, при отчитане на съществуващата и очаквана 

интензивност на движението и на оценката за въздействието му върху околната 

среда. Подобряването на инфраструктурата, съчетано с оптимизиране на трафика, ще 

допринесе и за повишаване на енергийната ефективност на транспорта. 

 

Подготовката и реализацията на проекти изисква изпълнението на редица 

проучвания и процедури, изготвянето на необходимата проектна, тръжна и 

екологична документация, наличието на съответен професионален и 

административен капацитет, която, съгласно досегашния опит отнема дълъг период 

от време. Поради това е необходимо ускоряване на работата, за да може Общината да 

се възползва в пълна степен от предоставените й възможности за финансиране от 

Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. Съществен елемент от интегрирането на 

инфраструктурата е и нейното развитие и отваряне към съседните страни, както и 

поетапното осигуряване на пълна оперативна съвместимост за движение по 

българските участъци от Трансевропейската мрежа, което е стъпка за привличането 

на допълнителни транзитни потоци. 
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Тук попада и насърчаването, внедряването и използването на Интелигентни 

транспортни системи (ИТС). Те са ключов инструмент за ефективното използване на 

съществуващата инфраструктура и за постигането на по-ефикасен, по- безопасен, по-

сигурен и по-екологично чист транспорт, като по този начин допринасят за развитие 

на устойчива мобилност за гражданите и за икономиката. 

 

Конкретните инфраструктурни проекти, които ще се изпълняват в следващия 

осемгодишен период са определени или предстоят да бъдат определени в 

съответните стратегически документи: Програмата за изпълнение на ОПР 2014 -2020 на 

община Своге, Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура до 2015 г. и 

Оперативна програма „Транспорт" 2014-2020 г. 

 

Приоритет 2     Осигуряване на качествен и лесно достъпен транспорт във всички 

селища на Общината 

 

Основната функция на транспортния отрасъл е задоволяването на транспортните 

нужди на населението и икономиката на национално, регионално, областно и местно 

ниво при минимизиране на социалните разходи. Икономическото и социалното 

развитие на отделните райони не е възможно без осигуряването на качествени, 

надеждни и достъпни транспортни услуги. 

 

Политиката в сферата на повишаване качеството на предлаганите транспортни 

услуги и устойчивото развитие на обществения транспорт обхваща решаването на 

широк кръг от социални, финансови, технологични и инфраструктури проблеми на 

местно, национално и международно равнище. 

 

Основният проблем, идентифициран в анализа на българския транспортен сектор, е 

свързан преди всичко с качеството, а не толкова с количеството на предоставяните 

услуги. Поради тази причина, мерките, свързани с изпълнението на този приоритет, 
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следва да бъдат основно ориентирани към изискванията на потребителите от гледна 

точка на наличност, достъп и надеждност на транспорта, като основен инструмент е 

изграждането на интелигентни транспортни системи. 

 

Въвеждането на интелигентни транспортни системи ще допринесе за подобряване на 

цялостните резултати на транспортната система. Използването на информационни 

системи е от изключително значение за наблюдението на транспортните системи и 

способства за по-доброто управление и по-добрата интеграция на транспортните 

потоци. Изграждането на системи за наблюдение, контрол и управление на 

движението по пътищата ще подобри управлението на трафика. 

 

Изграждането на качествена транспортна инфраструктура ще изиграе важна роля в 

подкрепа на балансираното териториално и отраслово развитие. Това ще окаже 

положително въздействие в подкрепа на просперитета на малките и големите 

населени места, като ги направят по-лесно достъпни. 

 

Приоритет 3   Устойчиво развитие на общинския транспорт 

 

Очакван резултат от ръста на доходите на населението е нарастването на степента на 

автомобилизация и ползването на личните автомобили. Това се потвърждава през 

последните години от тенденцията за намаляване на пътуванията с обществен масов 

транспорт. Крайният ефект от тези процеси е насищането на пътищата с автомобилен 

трафик (задръствания), най-вече в градските и крайградски райони, намаляване на 

използването на железопътен и масов градски транспорт, а от там - нарастваща нужда 

от субсидирането му, поради задълженията на държавата да осигурява транспортни 

услуги на населението. 

 

Създаването на условия, при които общественият транспорт би бил привлекателен и 

за социалните групи с по-добро материално положение, и за тези в неравностойно 
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положение, е вероятно най-трудната задача, стояща пред транспортната стратегия. 

Сред факторите, които могат да спомогнат за привличане на пътниците към 

обществените превозни средства, са повишаване на качеството и максимално 

облекчен достъп до транспортните услуги, оптимизиране на транспортните схеми и 

тяхното интегриране, вкл. създаване на интегрирани системи за таксуване, 

координиране на разписанията на различните видове транспорт, както и прилагане 

на гъвкава тарифна политика. 

 

Този приоритет е в съответствие с основните насоки на транспортната политика на 

ЕС за развитие на концепцията за постигане на устойчива градска мобилност на 

населението, която се състои в насърчаване на използването на всички транспортни 

средства и комбинирането на различните видове обществен транспорт с различни 

видове индивидуален транспорт. 

 

Предизвикателството пред градските райони, в контекста на устойчивото развитие, е 

огромно: от една страна съчетаване на икономическото развитие и достъпността, а от 

друга подобряване на качеството на живот и защитата на околната среда. 

 

 

Приоритет 4     Осигуряване на адекватно финансиране за функциониране и 

развитие на транспортния сектор. Ефективно усвояване на 

средствата от европейските фондове 

 

Финансирането на транспортния сектор има няколко основни насоки: 

• Изграждане, модернизация, поддържане и ремонт на инфраструктурата, за 

които Общината има водеща роля, без това да изключва други финансови източници 

(такси за ползване на инфраструктурата) и инструменти (различни форми на 

публично-частното партньорство); 
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• Подновяване, модернизация и експлоатация на транспортния парк (основно 

задължение на превозвачите); 

• Обществени превозни услуги, при предоставянето на които си взаимодействат 

държавата и транспортните оператори. 

Специфичният характер на процеса на изграждане и модернизация на 

инфраструктурата включва продължителен етап на подготовка и реализация на 

проектите и изисква концентрация на финансов ресурс при бавна възвращаемост на 

инвестициите. 

Съблюдавайки основния принцип за превес на обществения над индивидуалния 

и/или местен интерес, този факт налага комбинирането на различни финансови 

схеми, механизми и източници, като: 

• Публични ресурси - Държавен бюджет, Структурни и Кохезионен фондове на 

ЕС; 

• Ресурси, генерирани от обекти на концесия, представляващи по своята същност 

трансфер на приходи от такси за достъп до инфраструктурата; 

• Частен капитал, участващ във финансирането на проекти чрез публично-частно 

партньорство за реализацията на проекти и/или предоставяне на услуги, които 

традиционно се осигуряват от публичния сектор; 

• Други ресурси, вкл. банкови заеми, отпускани предимно от ЕИБ, ЕБВР, 

Световната банка, Японската банка за международно сътрудничество, както и други 

международни финансови институции. 

 

Анализът на състоянието на българския транспортен сектор показва, че 

преобладаващата част от транспортния парк в страната и в частност – в Общината, е 

физически и морално остарял, но при високата степен на приватизация в сектора и в 

условията на либерализиран транспортен пазар обновяването и модернизацията на 

парка е първостепенна грижа на частния сектор. В този смисъл основната роля на 

държавата е да създава благоприятни нормативни възможности за това и да 
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осигурява финансиране във връзка с обновяването на подвижния състав само на 

държавните предприятия. 

 

6. ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ 

6.1. Изпълнение на Стратегията 

 

Изпълнението на стратегията на местно ниво не може да бъде отделена от 

националната политика в областта на транспорта, която се провежда от 

Министерския съвет чрез министъра на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията и съответните министерства по въпросите на регионалното развитие - 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а по въпросите на 

опазването на околната среда - Министерството на околната среда и водите, по 

финансовите въпроси е Министерството на финансите. В този смисъл, Министерският 

съвет контролира изпълнението на целите, приоритетите и мерките на национално 

ниво. На местно ниво, обаче, то се извършва чрез отчитане на изпълнението на 

краткосрочните и средносрочните програми и планове.  

 

Настоящата Стратегия се базира изцяло на фундаменталния принцип на ЕС за тясно 

сътрудничество със съответните власти на национално, регионално и местно ниво от 

една страна и с икономическите и социални партньори, от друга. Принципът на 

партньорството ще се реализира на практика на всеки един от етапите на планиране, 

управление, реализация, мониторинг и оценка на последващите стратегически 

документи. Очакваните ползи от прилагането на този принцип са: 

• Повишаване на капацитета за развитие; 

• Повишаване качеството на планиране на програмните дейности; 

• Повишаване ефективността на реализация на програмните мерки. 

 

6.2. Мониторинг и оценка и прилагане на принципа за партньорство 
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Системата за мониторинг е фокусирана върху изпълнението на следните 

стратегически документи: 

• Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република 

България до 2015 г.; 

• Оперативни програми „Транспорт" 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г.; 

• Общ генерален план за транспорта; 

• Средносрочните (4-годишни) и краткосрочни (годишни) планове. 

 

Процесът на мониторинг се извършва ежегодно и включва: 

• Преглед и отчет за изпълнението на целите на транспортната политика и 

стратегическите приоритети; 

• Анализ на показателите за постигане на мерките и приоритетите; 

• Последваща оценка на резултатите от приложените мерки. 

 

Мониторингът по изпълнението на Стратегията се извършва на база утвърдени групи 

индикатори относно степента на постигане на целите, плановото изразходване на 

средствата, качеството на постигнатите резултати и тяхното възприемане от 

гражданите и бизнеса. 

Заключителната оценка се извършва след изтичане на плановия период и включва: 

 Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси при 

изпълнение на Стратегията и оценка на общото въздействие; 

 Анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на 

отделните мерки; 

 Оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на резултатите; 

 Изводи и препоръки относно прилагането на политиката за регионално 

развитие. 
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Оценките се възлагат от кмета на общината. 

Спазване на принципа за партньорство също е неизменна част от настоящата 

стратегия като има за цел вземането на съвместни решения и се осъществява  чрез 

обществено участие, което може да се осъществи по два начина:  

- Обществен комитет, който следи и на който се предоставя непрекъснато цялата 

информация за хода на реализацията;  

- Участие на представители на обществеността в работната група на ОПР.   

Етапи на прилагане принципа на партньорство 

 Включването на заинтересованите страни в планирането и програмирането 

преминава през етапите:  

 Информиране  

 Консултиране  

 Вземане на съвместни решения  

 Реализация на решенията (съвместни действия) 

 Наблюдение и оценка на изпълнението  

Като основни начини за провеждане на обществени консултации биха могли да се 

проведат:.  

 Кръгла маса.  

 Обществен форум.  

 Онлайн анкета.  

 и др.  

  

6.3. Мерки за изпълнение на стратегическите приоритети 

 

6.3.1. Приоритет 1 Ефективно поддържане, модернизация и развитие на 

транспортната инфраструктура 

 

Мярка 1 Привеждане на транспортната инфраструктура с национално 

значение в добро техническо и експлоатационно състояние 
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Мярката цели повишаване качеството на предлаганата от инфраструктурата с 

национално и регионално значение услуга и намаляване на експлоатационните 

разходи на транспортните оператори и потребителите. Очакваните резултати от 

нейното изпълнение са: 

• Нарастване на дела на транспортната инфраструктура в добро техническо 

състояние; 

• Възстановяване на проектните параметри по главните направления; 

• Съкращаване на времепътуването; 

• Повишаване ефективността на използването на подвижния състав и 

намаляване на експлоатационните разходи; 

• Повишаване нивото на безопасността на движението и намаляване на броя на 

произшествията по вина на инфраструктурата; 

• Осигуряване на ефективна транспортна подкрепа на българския бизнес. 

 

 

Мярка 2 Развитие и модернизация на транспортната инфраструктура 

 

Мярката цели създаване на условия за интегрирано планиране и развитие на 

главната транспортна инфраструктура в съответствие с обема и характеристиките на 

транспортното търсене. Очакваните резултати от нейното изпълнение са: 

• Повишаване на капацитета и отстраняване на „тесните места" в транспортната 

инфраструктура с оглед безпрепятственото провеждане на нарастващи транспортни 

потоци по направленията на главната мрежа; 

• Модернизация на транспортния сектор чрез инвестиции в инфраструктурата и 

новите технологии като предпоставка за икономическото развитие на Общината; 

• Осигуряване на ефективна транспортна подкрепа на българския бизнес; 
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• Повишаване конкурентоспособността на българската икономика; 

• Въвеждане на нови управленски и информационни системи на движението,  

променящи се съобщителни знаци и др.; 

 

Мярка 3   Експлоатация  и  поддържане  на  транспортната  инфраструктура  в 

съответствие с техническите нормативи и стандарти 

Мярката цели създаване на подходящи инфраструктурни условия за качествено 

задоволяване търсенето на транспортни услуги и преустановяването на процеса на 

декапитализиране на националните активи в транспортната инфраструктура при 

оптимално използване на наличните финансови и технически ресурси. Очакваните 

резултати от нейното изпълнение са: 

• Устойчиво поддържане на транспортната инфраструктура с национално и 

регионално значение в добро техническо и експлоатационно състояние; 

• Намаляване на разходите за ремонт и рехабилитация на инфраструктурата в 

дългосрочна перспектива; 

• Намаляване на експлоатационните разходи на транспортните превозвачи и 

частните потребители; 

• Повишаване качеството на предлаганите транспортни услуги; 

• Модернизация на транспортния сектор чрез инвестиции в инфраструктурата и 

новите технологии. 

 

 

6.3.2. Приоритет 2 Осигуряване на качествен и лесно достъпен транспорт 

във всички райони на Общината 
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Мярка 1 Повишаване нивото на достъпност до природните неурбанизирани и 

периферните слабо урбанизирани територии 

 

Мярката цели осигуряване на транспортни връзки на районите с понижена 

достъпност съобразно конкретните нужди и плановете за регионално развитие. 

Очакваните резултати от нейното изпълнение са: 

• По-пълно задоволяване на нуждите от транспорт на населението в природните 

неурбанизирани и периферните слабо урбанизирани територии (селски и планински 

райони); 

• Подобряване параметрите на транспортната инфраструктура с регионално 

значение; 

• Повишаване качеството на транспортните услуги; 

• Създаване на предпоставки за комбиниране при използване на даден вид 

транспорт (car sharing н-р); 

• Принос за регионалното развитие и предотвратяване на обезлюдяването в 

природните неурбанизирани и периферните слабо урбанизирани територии. 

 

Мярка 2   Повишаване качеството на транспортните услуги 

 

Мярката цели качествено задоволяване на нуждите на населението и икономиката от 

превозни услуги в съответствие с регионалното социално-икономическо развитие. 

Очакваните резултати от нейното изпълнение са: 

• Повишаване конкурентоспособността на транспортния сектор; 

• Принос за повишаване мобилността на населението, като един от показателите 

за качеството на живот; 

• Осигуряване на по-достъпен транспорт за трудно подвижните лица, 

възрастните хора и семействата с малки деца. 
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Мярка 3  Обновяване и модернизация на транспортния парк, инсталациите и 

съоръженията 

Мярката цели създаване на подходящи условия за повишаване 

конкурентоспособността на българските транспортни фирми. Очакваните резултати 

от нейното изпълнение са: 

• Постепенно осъвременяване и модернизиране на транспортния парк; 

• Повишаване качеството на транспортните услуги; 

• Снижаване на експлоатационните транспортни разходи; 

• Повишаване на безопасността; 

• Снижаване на вредните въздействия на транспорта върху околната среда, 

климата и качеството на живот. 

Дейностите в тази мярка са насочени към подновяване на оборотния подвижен 

състав на Общинския транспорт, чрез внос на нови единици - иновативни 

транспортни средства, използващи стандарта Евро 6, природен газ и дори 

електроавтомобили. 

 

Мярка 4  Усъвършенстване на процедурите по договаряне и възлагане на 

обществени пътнически превози 

 

Мярката цели повишаване на качеството и оптимизиране на разходите за 

предоставяните обществени услуги. Очакваните резултати от нейното изпълнение са: 

• Оптимизиране на транспортните схеми; 

• Разработване на принципно нова общинска транспортна схема, която да 

обвързва автобусните линии с разписанието на пътническите влакове; 

• Повишаване конкурентоспособността на българските превозвачи; 
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• Подобряване на процедурите при разработването на договори, свързани с 

осъществяване на задълженията за обществени услуги (ЗОУ). 

 

Мярка 5  Повишаване на информираността на участниците в движението и 

ползвателите на транспортни услуги 

 

Пътуващите с и в обществения транспорт следва да бъдат информирани за 

очакваното движение на превозните средства в търсените направления и за 

оптималните маршрути при евентуални закъснения или сривове на разписанията. 

Водачите на возилата на обществения транспорт също се нуждаят от указания за 

оптимално поведение при ситуации, нарушаващи разписанието. Водачите на 

автомобили се нуждаят от информация за задръствания, официални мероприятия, 

ремонти и пр., които биха ги отклонили от набелязани маршрути или биха ги 

забавили, дори възпрепятствали от достигането и. 

 

Тези потребности налагат оптимизиране на транспорта и превозния процес в реално 

време, което се постига с възможностите, предлагащи ИКТ системите. Най-важните 

качества на информационния обмен са неговата непрекъснатост в реално време и 

взаимност между всички участници в движението. Най-удачно е това да се извършва в 

общински контролен център, който да бъде в непрекъснат информационен обмен с 

участниците в движението и институциите и службите, които имат отношение към 

пътната обстановка и пътната инфраструктура. Очакваните дейности от тази мярка 

следва да са: 

 

 Поддържане на многообразна и широкообхватна информация за цялостната 

дейност „Транспорт” в Общината в единна интернет страница от официалния 

сайт, обслужвана, по възможност, от новосформираната структура. Тук следва 

да присъства актуална информация за разписанията на автобусите и влаковете, 

информация за пътната обстановка, система за кар шеъринг (от англ. car 
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sharing  - споделяне на автомобил от няколко пътници), което представлява 

съвместното използване на таксита или лични моторни превозни средства, 

особено подходящи за отдалечените зони или тези с малка гъстота, система за 

планиране или комбиниране на пътуването, информация за времето, друга 

полезна (пътна) информация; 

 Периодични осведомяване за състоянието на пътната обстановка, трафика, 

разписанието, особено в зимните месеци, когато е затруднена проходимостта 

на планинските общински пътища в местната телевизия  

 Актуална транспортна информация, подавана и във вестник “Своге 7”   

 

6.3.3. Приоритет 3 Устойчиво развитие на Общинския транспорт  

 

Мярка 1  Развитие на интегрирани мрежи и услуги за обществен транспорт 

Мярката цели оптимизиране на координацията между видовете транспорт за 

ефективно използване на предимствата им и на транспортната инфраструктура. 

Очакваните резултати от нейното изпълнение са: 

• Повишаване качеството на предлаганите от масовия обществен транспорт 

превозни услуги; 

• Нарастване дела на пътуванията с обществен транспорт; 

• Ограничаване нарастването на пътуванията с лични моторни превозни 

средства; 

• Намаляване на замърсяването и шума в градовете; 

• По-добра организация на масовия обществен транспорт. 

 

Мярка 2  Облагородяване на спирките на градския транспорт 

 

Като част от тази мярка се предлагат комплекс от дейности, резултатите от които да 

бъдат насочени към повишаване на безопасността, комфорта и сигурността на 
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спирките, както и проучвания за изграждане на нови такива. Очакваните резултати 

са: 

 Анализ и ситуационното разположение на съществуващите спирки, както и 

необходимостта от изграждане на нови; 

 Изграждане и поддръжка на помещения за почивка, тоалетни и др. на крайните 

спирки; 

 Обследване на възможности за изграждане и обособяване на спирките в 

„джобове". Съществуващото на много места в Общината обособяване на спирки 

върху активните ленти за движение затормозява трафика; 

 Облагородяването на спирките на обществения градски транспорт  и 

превръщането им в приятни, удобни и привлекателни територии за чакане, 

сигурност и безопасност. Тук попадат дейностите по подобряване състоянието 

на тротоарните настилки в зоните на спирките, независимо дали са на 

активното платно или в „джоб", поставянето на пътни знаци и разписания на 

всички спирки, подобряване на осветлението, подобряване хоризонталната 

маркировка в зоната на спирките, като се има предвид двойна непрекъсната 

линия М2, фиксираща точното място на спирката, поставяне на интернет хот 

спотове, изместване на някои спирки на по-подходящи места, съобразени със 

специфичните изисквания за достъп на възрастни, деца, инвалиди, туристи, и 

т.н.; 

 Обследване на възможностите за организиране на реклама на тях, от чиито 

средства ще се финансират горепосочените дейности. 

 

 

Мярка 3  Стимулиране на пешеходното и велосипедно движение 

 

Целта е да се осигури подходяща инфраструктура за пешеходно движение и 

поддържане на висок стандарт и привлекателност на пешеходните маршрути. 

Предвид топографията на града и региона изграждането на велосипедна 
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инфраструктура няма да оправдае вложените инвестиции, но е факт, че 

преобладаващата част от населението се придвижва пеша до спирките на МГТ, гарата 

и автогарата, поради което, като мярка е задължително да се заложи изграждането 

или подобряване на алеите за тях, с необходимата прилежаща инфраструктура - 

тротоари, предпазни огради, бордюрни криви с подходящи радиуси, скосяване на част 

от тротоарите за получаването на рампи, съгласно Наредба №4 и изискванията за 

достъпна среда за населението, включително и за хората с увреждания, изграждане на 

необходимите пешеходни пътеки, хоризонтална маркировка, осветление и пр. 

Очакваните резултати от тази мярка са: 

 

 Приоритетно създаването на среда, която да насърчава придвижването пеша в 

условията на достъпност и безопасност; 

 Възстановяване на ширината на тротоарите, заета от заведения, търговски или 

други обекти;  

 Отстраняване на безстопанствените и нерегламентирани препятствия по 

тротоарите и т.н.; 

 Подобряване на настилките, възстановяване неравностите от шахти, 

разкривени бордюри, необезопасени тротоари, необработени и непочистени 

елементи на озеленяването; 

 Устрояване, маркиране и осветяване на пешеходните пътеки; 

 Изграждане на надлези/подлези, там където е необходимо; 

 Затваряне на улици и установяване на пешеходни зони; 

 Въвеждане на рестрикции относно паркирането на тротоари или в пешеходни 

зони; 

 Справяне с въпроса за бездомните кучета. 

 

Мярка 4  Регулиране и контролиране на паркирането 
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Дейностите по тази мярка целят регулиране и контролиране на движението, дори и в 

покой (паркиране), както и свързаните с това правила за движение и безопасност. От 

друга страна, с осигуряване на места за паркиране на автомобилите в близост до 

гарата/автогарата на безплатен, по възможност охраняем паркинг, ще стимулира 

населението при използването на ЖП или масовия градски транспорт, докато 

автомобилите ще играят ролята на довеждащ такъв. Облагородяване на градската 

среда в близост до гарата/автогарата, следва да лимитира престоя и паркирането на 

автомобили. Погрешно е мнението на собственици на магазини, че възможността за 

паркиране пред магазините е важно за оборота. Дори напротив – обособяването на 

пешеходни зони влияе благоприятно върху търговията. Контрол на паркирането 

следва да се извърша и в жилищните и рекреационни зони, като и на работните места. 

 

Мярка 5  Оптимизиране на обществения пътнически транспорт в 

крайградските зони  

Мярката цели създаване на благоприятни условия за ползването на обществен 

транспорт за ежедневни пътувания на гражданите с цел работа и обучение. 

Очакваните резултати от нейното изпълнение са: 

• Повишаване качеството на крайградските пътнически услуги с обществен 

транспорт; 

• Нарастване дела на пътуванията на къси разстояния с обществен транспорт; 

• Оптимизиране на бюджетните разходи/компенсации за ЗОУ; 

• Подобряване на устройственото планиране. 

 

 

6.3.4. Приоритет 4   Осигуряване на адекватно финансиране за развитието 

и функционирането на транспортния сектор. Ефективно усвояване на 

средствата от европейските фондове  
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Мярка 1   Развитие на транспортната инфраструктура  чрез механизмите на 

публично-частното партньорство 

 

Ограничените средства от държавния бюджет и необходимостта от значителни 

инвестиции за модернизиране на транспортната инфраструктура налагат търсенето 

на други източници и схеми на финансиране. За строителството на модерна 

транспортна инфраструктура е необходимо време, дългосрочен подход и осигуряване 

на стабилни финансови потоци. Реализирането на инфраструктурни проекти чрез 

публично-частно партньорство е възможност за създаване на условия за използване 

на опита на частния сектор в прилагането на иновации за развитие на транспортната 

инфраструктура. 

 

Мярка 2  Устойчиво финансиране на общинския транспорт 

Мярката цели осигуряване на необходимите финансови ресурси за устойчивото 

функциониране на масовия обществен транспорт. Очакваните резултати от нейното 

изпълнение са: 

• Качествено изпълнение на социалните задължения към определени категории 

граждани 

• Оптимизиране приходите и разходите на превозвачите, извършващи ЗОУ, като 

предпоставка за повишаване качеството на услугите 

 

 

Мярка 3 Набавяне на необходимите статистически данни и анализи за взимане 

на стратегически и оперативни решения за транспортния сектор 

 

Мярката цели осигуряване на информация за дейността на транспортния сектор и 

свързаните с него социално-икономически показатели, в обем и качество, необходими 

за разработването и взимането на мотивирани оперативни и стратегически решения. 

Очакваните резултати от нейното изпълнение са: 
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• Повишаване качеството на анализите и прогнозите за развитието на 

транспортния сектор; 

• Повишаване качеството на подготовката и ускоряване изпълнението на 

проекти; 

• Усъвършенстване на оперативните и стратегическите решения на всички нива 

в транспортния сектор. 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

БВП Брутен вътрешен продукт 

БДЖ ЕАД „Български държавни железници" ЕАД 

ДП „НК ЖИ"        Държавно предприятие „Национална компания 

Железопътна 

инфраструктура" 

ЕК Европейска комисия 

ЕС Европейски съюз 

ЗОУ Задължения за обществени услуги 

ИА „АА" Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" 

ИА „ЖА" Изпълнителна агенция „Железопътна администрация" 

ИСПА Инструмент за структурни политики за пред-присъединяване 

ИТС Интелигентни транспортни системи 

КФ Кохезионен фонд 

МВР Министерство на вътрешните работи 

МИЕТ Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 
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МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МС Министерски съвет 

МТИТС Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията 

МФ Министерство на 

финансите 

НСИ Национален статистически институт 

ООН Организация на обединените нации 

ОП Оперативна програма 

п/км. пътниккилометър 

т/км. тонкилометър 

AGTC European Agreement on Important International Combined Transport 

Lines  

TEN-T Trans-European Transport Network - Трансевропейска транспортна 

мрежа 
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25. Съобщение на Комисията „Устойчиво бъдеще на транспорта: интегрирана, 

основана на технологии и лесна за ползване система" 

26. Съобщение на Комисията „Железопътна мрежа, ориентирана към товарните 

превози" и последвалото го Предложение за Регламент на Европейския парламент и 

на Съвета „Европейска железопътна мрежа за конкурентоспособни товарни превози" 

27. Съобщение на Комисията „Стратегически цели и препоръки за политиката на ЕС в 

областта на морския транспорт до 2018 г." 
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28. Зелена книга TEN-T: „Преглед на политиката за по-добре интегрирана 

Трансевропейска транспортна мрежа в служба на общата транспортна политика" 

29. Зелена книга за градска мобилност 

30. План за действие за градска мобилност 

31. Съобщение на Комисията „План за действие за товарната транспортна логистика" 

32. Съобщение на Комисията „План за действие за внедряване на интелигентните 

транспортни системи в Европа" 

33. Съобщение на Комисията „Преглед на политиката по околната среда за 2008 г." 

34. Съобщение на Комисията: „Напредъкът към постигане на целите от протокола от 

Киото" 

 

ОПИС НА СПЕЦИАЛНИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, РЕГУЛИРАЩИ 

ОТНОШЕНИЯТА ТРАНСПОРТ – ОКОЛНА СРЕДА 

(международни, европейски, национални) 

 

1. В областта на железопътния транспорт: 

      1.1. КОНВЕНЦИЯ за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 

май 1980 г. в Берн. (Ратифицирана с Указ № 1439 на Държавния съвет, издаден 

на 8 юни 1982 г. – ДВ, бр. 46 от 1982 г.)  В сила за Република България от 

01.05.1985 г.; 

     1.2. ПРАВИЛА за превоз на опасни товари към  Съглашението за международни 

железопътни товарни превози; 

      1.3. ДИРЕКТИВА 2001/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 

2001 година за оперативната съвместимост  на Трансевропейската 

конвенционална железопътна система; 

  1.4. ЗАКОН за железопътния транспорт; Обн. ДВ, бр. 97 от 28 ноември 2000 г.,  

……посл. изм. ДВ,  бр. 92 от 14 Ноември 2006 г.; 

     1.5. НАРЕДБА № 46 от 30 ноември 2001 г., за железопътен превоз на опасни товари; 

Обн. ДВ, бр .107 от 11 декември 2001 г., изм. ДВ, бр. 99 от 8 декември 2006 г., изм. 

ДВ, бр. 63 от 3 август 2007 г.; 
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      1.6. НАРЕДБА № 55 от 29 януари 2004 г. за проектиране и строителство на 

железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други 

елементи от железопътната инфраструктура; Обн. ДВ, бр. 18 от 5 март 2004 г., 

попр. ДВ, бр. 20 от 12 март 2004 г., попр. ДВ, бр .42 от 21 май 2004 г.; 

      1.7. НАРЕДБА № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния 

транспорт;  Обн. ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм. ДВ, бр. 88 от 2 ноември 

2007 г.; 

2. В областта на автомобилния транспорт: 

2.1. ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА за международен превоз на опасни товари по шосе 

(ADR); Обн. ДВ. бр.73 от 18 август 1995г., изм. ДВ, бр.66 от 14 август 2007 г.; 

2.2. СПОГОДБА за приемане на еднакви предписания за периодичните технически  

прегледи на пътните превозни средства и за взаимното признаване на тези 

прегледи; Обн. ДВ. бр.37 от 4 май 2004г., попр. ДВ, бр.42 от 23 май 2006г.; 

2.3. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 

юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по 

отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и 

товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо 

обслужване на превозни средства; 

2.4. ЗАКОН за автомобилните превози; Обн. ДВ, бр. 82 от 17 септември 1999 г., посл. 

изм. ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г.; 

2.5. ЗАКОН за движението по пътищата; Обн. ДВ, бр. 20 от 5 март 1999 г., изм. ДВ,  

бр. 69 от 5 август 2008 г.; 

2.6. НАРЕДБА № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и 

техните ремаркета; Обн. ДВ, бр. 59 от 1 юли 2003 г., изм. ДВ, бр. 92 от 13 ноември 

2007 г.; 

2.7. НАРЕДБА № 32 за периодичните прегледи за проверка на техническата 

изправност на пътните превозни средства; Обн. ДВ, бр. 74 от 20 август 1999 г., 

изм. ДВ, бр. 53 от 10 юни 2008 г.; 
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2.8. НАРЕДБА № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на 

опасни товари; Обн. ДВ, бр. 15 от 24 февруари 2004 г., изм. ДВ, бр. 67 от 17 август 

2007 г.; 
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Приложение 1: Съответствие с Общински план за развитие на община Своге 2014-2020 г.  

 

Приоритет 1 Ефективно 

поддържане, модернизация и 

развитие на транспортната 

инфраструктура 

 

Мярка 1 Привеждане на транспортната 

инфраструктура с 

национално значение в добро 

техническо и 

експлоатационно състояние 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Подобряване 

интегрираността на общинската 

територия, чрез балансирано 

пространствено развитие и 

адекватно инфраструктурно 

осигуряване 

Приоритет 1.      Рехабилитация на 

пътната инфраструктура на 

общината 

Мярка 2 Развитие и модернизация на 

транспортната 

инфраструктура 

 

Мярка 3   Експлоатация  и  поддържане  

на  транспортната  инфраструктура  в 

съответствие с техническите 

нормативи и стандарти 

Приоритет 2 Осигуряване на 

качествен и лесно достъпен 

Мярка 1 Повишаване нивото на 

достъпност до природните 

неурбанизирани и периферните слабо 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: 

Подобряване интегрираността на 

общинската територия, чрез 
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транспорт във всички райони на 

Общината 

урбанизирани територии балансирано пространствено 

развитие и адекватно 

инфраструктурно осигуряване 

 

 

Приоритет 2.      Рехабилитация на 

уличната инфраструктура 

Мярка 2   Повишаване качеството на 

транспортните услуги 

Мярка 3  Обновяване и модернизация на 

транспортния парк, инсталациите и 

съоръженията 

 

Мярка 4  Усъвършенстване на 

процедурите по договаряне и възлагане 

на обществени пътнически превози 

Мярка 5  Повишаване на 

информираността на участниците в 

движението и ползвателите на 

транспортни услуги 

Приоритет 3 Устойчиво развитие 

на Общинския транспорт 

Мярка 1  Развитие на интегрирани 

мрежи и услуги за обществен 

транспорт 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Подобряване 

интегрираността на общинската 

територия, чрез балансирано 

пространствено развитие и 

адекватно инфраструктурно 
Мярка 2  Облагородяване на спирките на 
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градския транспорт 

 

осигуряване 

 

 

Приоритет 5.      Подкрепа за 

балансирано пространствено 

развитие на територията 

Мярка 3  Стимулиране на пешеходното и 

велосипедно движение 

 

Мярка 4  Регулиране и контролиране на 

паркирането 

Мярка 5  Оптимизиране на обществения 

пътнически транспорт в крайградските 

Приоритет 4   Осигуряване на 

адекватно финансиране за 

развитието и функционирането 

на транспортния сектор. 

Ефективно усвояване на 

средствата от европейските 

фондове 

Мярка 1   Развитие на транспортната 

инфраструктура  чрез механизмите на 

публично-частното партньорство 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Подобряване 

интегрираността на общинската 

територия, чрез балансирано 

пространствено развитие и 

адекватно инфраструктурно 

осигуряване 

Приоритет 1.      Рехабилитация на 

пътната инфраструктура на 

общината 

Мярка 2  Устойчиво финансиране на 

общинския транспорт 

Мярка 3 Набавяне на необходимите 

статистически данни и анализи за 

взимане на стратегически и 

оперативни решения за транспортния 

сектор 

 


