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Резюме: За да се повиши ефективността 
на националната икономика е необходимо 
по-точно да се измерва и оценява 
регионалното развитие и различията за 
осигуреност, достъпност и състояние 
на пътната мрежа. За целта са изведени 
и предложени на вниманието на 
специалистите и практиката набор от 
индикатори за оценяване развитието и 
състоянието на пътната мрежа на страната 
на регионално равнище, които могат да 
защитят изискванията за обективност и 
обхватност. С помощта на предложените 
индикатори са оценени за страната ни на 
регионално ниво в периода 2007-2010 г. 
развитието и различията на железопътна 
и шосейно-пътна мрежи. Изведените 
оценки са основание да се открои важното 
значение за регионите на двата типа 
пътни мрежи, ползвани от автомобилния 
транспорт - местните, като част от 
общинската пътна мрежа и земеделските - 
полските пътища, които имат и решаваща 
роля за развитието и ефективността на 
важните за регионите икономически 
сектори - аграрен и туризъм. Необходимо 
е обаче на тези видове пътни мрежи да 
се установи размера им на регионално и 
националнониво,коетощеблагоприятства 
хармонизирането с европейската система 
за статистическо наблюдение и отчет и ще 
създаде предпоставки за подобряване на
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регионалната и националната икономика.

Keywords: assessment of regional 
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Summary: In order to be increased the 
effectiveness of the national economy is 
necessary to be more precisely measured 
and evaluated the regional development 
and differences for security, accessibility 
and condition of the road network. For this 
purpose are developed and introduced to 
the attention of specialists and practice a set 
of indicators for assessment of the country’s 
road network development at the regional 
level, which can fulfill the requirements for 
objectiveness and scope. Using the proposed 
indicators are assessed the development and 
differences in of rail and road networks for 
the country at regional level in the period 
2007-2010. These assessments are a bases for 
highlighting the importance of the two types 
of roads used by the automobile transport 
- local road as part of the municipal road 
network and agrarian roads which have a key 
role for the development and effectiveness 
of important regional economic sectors - 
agriculture and tourism. However, these 
types of road networks are necessary to 
be measured at regional and national level 
which will facilitate harmonization with the 
European statistical system for monitoring 
and reporting and will create preconditions 
for the improvement of regional and national 
economy.



4 Ново Зноние
Стопанската дейност се нуждае от 

превози на суровини и готова продукция, 
а населението има необходимост да 
пътува. За да бъдат реализирани желаните 
пътувания и да бъде осъществен превозът 
на потребните стоки е необходимо всяко 
населено място и регион да имат изградена 
транспортна инфраструктура, които да 
позволяват движението на съответните 
превозни средства.

Изградеността и състоянието на 
инфраструктурата на съответната 
транспортна система, в случая на 
железопътния и автомобилния транспорт, 
означава те да предлагат и защитават 
определени параметри за сигурност и 
безопасност на движение и възможност 
за постигането на определени величини 
за осово натоварване, скорост или 
гарантирано време за преодоляването на 
определено разстояние при движението 
между населените места на съответната 
превозна единица - влак, или шосейно 
моторно превозно средство.

От изискванията на тези условия 
и критерии следва да се оценява какво 
е състоянието на съществуващата1 в 
страната железопътна и шосейна пътни 
мрежи. Оценките трябва да се изграждат, 
както за национално равнище, защото 
всяка една транспортна система има 
национален характер, тя е единна 
национална система като обособеност 
и технология на функциониране, а така 
също и за регионалните нива -  райони 
за планиране, области и градове, градски 
агломерации и села, за да може по- 
точно да се измери териториалното 
развитие и различията за осигуреност, 
достъпност, състояние и резултати от 
взаимодействието инфраструктура 
потребители и да се очертаят бъдещите 
насоки за усъвършенстването на 
транспортната система на регионите и 
страната. От наличието и състоянието

1 Не се разглежда и оценява развитието и състоянието 
на инфраструктурата на водния, въздушния и тръбо
проводния транспорт, както и инфраструктурата на 
масовия пътнически транспорт.

на пътя зависи ефективността на 
използването на подвижния състав на 
автомобилния транспорт, а това влияе 
върху себестойността на превозите.

Потребността от регионално 
оценяване е необходимост, защото, 
ако само в един регион са налице 
нарушени параметрите в изградеността 
и състоянието в инфраструктурата, това 
влияе върху експлоатационната годност 
на цялата национална пътна мрежа. Така 
например икономията от време, получена 
вследствие на високата скорост по 
магистралите, се изяжда от времезагубата 
заради необходимост от изчакване 
при пресичане на пътищата с прелези, 
кръстовища, мостове с нарушени габарити 
за ширина, заради намалената скорост на 
движение по шосейни отсечки осеяни 
с дълбоки дупки, а количеството товар, 
който да бъде натоварен в транспортното 
средство се определя от осното 
натоварване, допускано от възможностите 
на лимитиращата пътна отсечка, част от 
общия маршрут на превоза.

Оценката за развитие и състояние 
на пътната мрежа-железопътна и 
шосейна, изграждана на регионално 
ниво, позволява да се видят къде кои 
региони имат неразвита транспортна 
инфраструктура и се явяват тясно място 
за ефективното функциониране на 
съответния вид транспорт.

Страната ни, като членка на ЕС, 
трябва вече да изгражда своите оценки за 
развитие и състоянието на транспортната 
инфраструктура, като се ръководи от 
прилаганите европейски класификации 
за типизиране на видовете пътни 
мрежа. В България сега те коренно 
се различават от наблюдаваните и 
отчитаните структури на пътната мрежа 
в статистическите наблюдения и отчети 
на Евростат. Евростат наблюдава други 
показатели за отчитане развитието и 
различията на основни характеристики 
на пътната мрежа различни от ползваните 
от България оценъчни показатели -
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клас на пътя, видове настилки, както 
и оценките - добро, средно и лошо, за 
измерване степените, състоянието на 
пътищата за експлоатационна годност. 
Това не позволява да се правят сравнения 
и да се извеждат обективни оценки за 
развитие и различия на пътната мрежа 
и на национално ниво и на регионални 
равнища- райони за планиране, области и 
общини.

Освен това, за общинската пътна 
мрежа сега в статистическите отчети 
на страната (изданията на НСИ) не 
се публикуват регулярни, годишни 
отчети за размера и състоянието й, 
а тя е силно развита като размер вид 
транспортна мрежа -17965 км /2010 г/. 
Прилаганият критерий за формирането на 
съдържанието й - съвкупност от бившите 
четвърти клас и местни пътища, определят 
потребността от много задълбочени 
изследвания и методически решения, 
които да обективизират съдържанието 
на отделните структури, които логично да 
съответстват на ползваните и прилаганите 
от Евростат. Успоредно с това трябва 
да се изясни и участието на уличната 
мрежа на селищата в съдържанието на 
пътната мрежа, сега класифицирана в 
две големи групи: като общинска и като 
републиканска /РПМ/. Това ще позволи 
всяка пътна отсечка или пътен участък 
да получи еднократна принадлежност 
само към една от двете големи групи. 
Сега редица пътни отсечки принадлежат 
едновременно и към двете групи пътни 
мрежа, а не бива да бъде забравяно, че 
всяка една от групите ползва различни 
финансови източници за изграждане и 
поддържане в експлоатационна годност.

Нараства необходимостта от 
регионална оценка на развитието 
и състоянието на шосейно-пътната 
мрежа и заради обстоятелството, че 
закономерно е страната ни след толкова 
години провеждана стопанска реформа 
и търсенето на приоритети за ефективно 
развитие, това да е с логичния избор

на ориентация към аграрния сектор и 
туризъм.

Тези два сектора -  агробизнес и 
туризъм, освен значимия ефект, който 
носят за националната икономика, имат и 
решаваща роля за регионалното развитие 
на страната, а ефективността им зависи 
и от наситеността и състоянието на 
регионите с транспортна инфраструктура.

Това налага да се оцени в регионален 
аспект и развитието на транспортната 
инфраструктура и на първо място на 
шосейно-пътната мрежа - републиканска 
и общинска, защото те имат важна роля 
и значение за развитието на тези два 
сектора - аграрния и туризма и са основен 
фактор за привличането на транзитен 
автомобилен трафик през територията на 
страната ни.

Необходимостта от оценка на 
регионалното развитие и състоянието 
на транспортната инфраструктура се 
поражда и от обстоятелството, че по своята 
същност и специфика транспортното 
производство завършва след като 
товарът е превозен до определеното 
място на доставянето на стоката, както 
и на пътниците до желаното място на 
пътуване, а тази пространствена промяна 
включва участие и принос на пътната 
мрежа - железопътна и шосейна, на повече 
от един регион. И логично, ако само в един 
от пресичаните региони пътната му мрежа 
е недостатъчно развита или наличната 
е в лошо състояние, то това засяга и 
се отразява, върху целия транспортен 
производствен процес и закономерно 
това се отразява както на развитието 
на националната икономика, така и на 
ефективността на съответните региони.

Необходимостта от оценка 
на развитието на транспортната 
инфраструктура на регионално равнище 
придобива още по-голяма актуалност в 
настоящия етап, защото един от нашите 
шест региони - Северозападният район 
за планиране, е на последното 271 място 
измежду всичките региони на 27-те
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страни - членки на Европейския съюз. 
Класирането на останалите райони, 
независимо, че е по-добро спрямо това 
на Северозападния регион, също буди 
тревога, защото и те се намират в края на 
сравнителните регионални таблици при 
оценките по редица показатели.

Всички тези негативни за нашите 
региони класирания показват, че е 
необходимо да се обърне внимание 
на регионалното развитие на 
транспортната инфраструктура, защото 
тя в значителна степен предопределя, 
както ефективността на развитието 
на националната икономика, така и на 
аграрния и туристическия сектор, защото 
от своя страна те оказват много силно 
въздействие върху ефективността и на 
регионалната и националната икономика.

Това поставя с голяма острота 
на първо място проблема да бъдат 
изведени индикаторите, които да 
предложат, да осигурят обективно 
измерване на развитието и състоянието 
на транспортната инфраструктура 
на регионално ниво, защото тя има 
отношение към ефективността на 
аграрния и туристическия сектор, а те 
имат решаваща роля за ефективността 
и на регионалната, и на националната 
икономика.

С възможности в това отношение е да 
се използват следните индикатори:

I. За измерване и оценяване на 
регионалната осигуреност на населените 
места и населението с транспортна 
инфраструктура:

1.1. Дължина на железопътната 
мрежа в текущ път -  км;

1.2. Дължина на обща пътна (пътно- 
шосейната) мрежа - км;

1.2.1. Дължина на републиканската 
пътно-шосейна мрежа - км;

1.2.2. Дължина на общинската 
пътно-шосейна мрежа -  км;

2.1. Гъстота на железопътната 
мрежа в текущ път спрямо площта на 
региона - км/1000 кв. км;

2.2. Гъстота на пътната (пътно- 
шосейна) мрежа спрямо площта -  км/1000 
кв. км;

2.2.1. Гъстота на републиканската 
пътно-шосейна мрежа спрямо площта -  
км/1000 кв. км -  км;

2.2.1. Гъстота на общинската пътно- 
шосейна мрежа на 1000 кв. км -  км/1000 
кв. км -  км;

3.1. Гъстота на железопътната 
мрежа в текущ път спрямо населението на 
региона -км/10 хил. души;

3.2. Гъстота на пътно-шосейната 
мрежа на 10 хил. души от населението - 
км/10 хил. души;

3.2.1. Гъстота на републиканската 
пътно-шосейна мрежа -  км/10 хил. души;

3.2.2. Гъстота на общинската пътно- 
шосейна мрежа -  км/10 хил. души;

4.1. Средно отстояние (разстояние) 
между населените места, в които има 
железопътна гара или железопътна спирка 
за транспортно обслужване (качване и 
слизане на пътниците на и от спиращите 
влаковете) в км - този показател може да 
бъде ползван и за измерване достъпността;

4.2. Средно отстояние, измерено 
по дължината на пътната мрежа между 
населените места, през които преминава 
шосеен път от вида автомагистрала първи 
и втори клас, и имат статут на автогари 
за междуселищни превози в км - този 
показател може да бъде ползван и за 
измерване достъпността.

II. За измерване и оценяване 
състоянието на транспортната 
инфраструктура от гледна точка 
интересите на потребителите на 
транспортните услуги (населените 
места и населението) от съответните 
регионални нива:

5. Брой и дял неразвити или 
недостатъчно развити основни елементи 
от транспортната инфраструктура по 
численост или като капацитет:
• наличието на пресичания на едно ниво 

между железопътни линии и шосеен
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път /прелези/;
• формирането на опасни кръстовища по 

републиканската пътна мрежа (РПМ), 
резултат от пресичането на едно ниво 
на пътища с висока интензивност на 
ползване и потребност от пътни възли, 
подлези и надлези за намаляването и 
отстраняването на такива кръстовища;

• наличието на пътна и железопътна 
мрежа, чиито трасета пресичат 
територията на градовете и са с 
висока интензивност на трафик, което 
поражда опасности и затруднения 
на населението за живот в нормална 
градска среда, вкл. и заради шумова 
агресия и е необходимо изграждането 
на пътни обходи;

• наличието на пътни мостове с нарушен 
габарит за ширина;

• неизграденост на скоростни ленти, 
джобове за авариен престой в пътни 
участъци с висока интензивност на 
пътен трафик и др.

6. Брой на населените места със 
статут на транспортни гари и спирки без 
или с налични, но негодни за ползване:

6.1 .Помещения (чакални) запрестои 
на пътниците и придружителите им, в т. 
ч. и на трудноподвижни лица - пътници: 
железопътните гари, в железопътните 
спирки и в автогари;

6.2. Железопътни гари и спирки 
от общия брой без перони и подходи 
за трудноподвижни лица, пътуващи с 
железопътен транспорт;

7. Експлоатационна годност на 
пътната мрежа - железопътна и шосейна, 
измервана по дължина или дял, класове 
и вид на настилката на шосейния път, 
постоянни и временни намаления на 
скоростите за движение на влаковете и 
автомобилите, просрочени като време и 
дължини основни ремонти и др.

III. За измерване и оценяване 
достъпността на населените места 
от съответното регионално ниво до 
развитата в региона транспортна

инфраструктура:
8.1.Бройжелезопътнигарииспирки, 

ползвани за транспортно обслужване 
на населението (спиране на влаковете за 
качване и слизане на пътниците);

8.2. Брой автогари, публикувани 
в разписания за движение на 
междуселищните автобуси, които 
осигуряват достъп на населението за 
ползването на транспортни услуги -  
междуселищни превози с автобуси;

9.1. Средна отдалеченост между 
населените места - железопътни гари 
и спирки, мерена по дължината на 
железопътната мрежа в текущ път;

9.2. Средна отдалеченост между 
населените места - автогари, мерена по 
дължината на шосейно-пътната мрежа 
между тях;

IV. За измерване и оценяване на 
резултатите от взаимодействието 
транспортна инфраструктура 
потребители, населените места 
и населението от съответното 
регионално ниво:

10. Време (изохрон)запреодоляване 
на определено разстояние по видове 
пътни мрежи;

11. Скорости за преодоляване на 
определено разстояние по видове пътни 
мрежи;

12. Брой убити (дял на убитите 
в ПТП на 1 млн. жители) в пътно 
транспортни произшествия с автомобили, 
изразяващи степен на сигурност на 
пътуване и безопасност на движението на 
МПС;

От посочените индикатори 
информационно не са осигурени с 
официална статистическа отчетност тези 
под № 3,4 и 5.

С официална отчетност, но само като 
периодична (например през 5 години) 
публикация, има отчет само за индикатора 
под №6.

За да бъдат изведени величините на 
ползваните индикатори под №7; 8; 10; 11
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и 12, е необходима обработка на друга 
изходна информация.

От приведените данни се вижда, че 
през 2008 г. България разполага с 4 144 
км дължина на железопътната си мрежа, 
което й отрежда 13-то място измежду 
всички страни - членки на Европейския 
съюз. Ако сравним равнището на този 
показател с постижението на страни, 
най-близки като територия до нашата, 
например Унгария, то България не е 
развила своя производствен потенциал, 
който носи железопътната система. 
Изостанали сме по този показател и от 
Чехия, която притежава 9 486 км текущ 
път и от Австрия, която има 7 892 км. 
По-добро равнище отчитаме спрямо 
това на Португалия, но за разлика от нас 
тя има силно развит морски транспорт, 
който покрива 4 пъти по-голямо морско 
крайбрежие от нашето. Парадоксалното 
е, че страни като Белгия и Словакия 
имат съответно с 3.4 и 2.2 пъти по-малка 
територия от нас, а имат дължина на 
железопътните мрежи близка до тази в 
нашата държава, като първата притежава 
3 513 км, а втората 3 622 км.

През периода 2007-2009 г. в България 
се наблюдава тенденция, на задържане 
процеса да намалява дължината на 
железопътната мрежа, тенденция, 
присъща и в почти всички останали 
страни. Очевидно страните оцениха, 
че са допуснали грешка с физическото 
унищожаване на част от изградената 
си железопътна мрежа, осъщ ествено 
в по-предни периоди с идеята да се 
осигури намаляването на разходите в 
железопътния транспорт. Ефектът от това 
мероприятие не се реализира и се явиха 
сега други негативи от съкращаването 
на железопътната мрежа, свързани с 
екологията, ръста на цените на течните 
горива, високия размер на убитите в 
пътнотранспортните произшествия
и др. Има и Европейска директива 
за увеличаване пазарния дял на 
железопътните превози.Товаса причините

в Европа вече да се отрича продължаване 
подхода за демонтиране на железопътните 
линии и защото считат, че са били 
демонтирани само съвсем ненужните 
и вече не притежават железопътна 
мрежа от такъв вид. Дори в бъдеще ще 
се наблюдава обратната тенденция, за 
което има индикации още сега, защото в 
15 страни членове на ЕС има запазване в 
този период на изградената дължина на 
железния път. Железопътният транспорт 
е изграждан и развиван с личен труд и 
средствата на много поколения и законно 
всеки един от нас изпитва чувството на 
съсобственост и право на достъпност 
до него. Като негативен елемент в 
развитието на транспортното обслужване 
на населението с железопътен транспорт 
е спиране експлоатацията (движението 
на влакове) на 10 второстепенни 
железопътни линии с обща дължина 308,5 
км, които са обслужвали 56 селища-гари и 
спирки и още над 115 други гравитиращи 
към тях населени места, които им ползват 
услугите.

Ето защо проблемът нискоефективни 
второстепенни регионални железопътни 
линии и тяхното бъдеще има еднозначен 
отговор - определено трябва да 
съществуват. Нужни са и ако сега 
са губещи с някои по-смели решения 
(разумно търсене помощ и сътрудничество 
с автомобилни фирми от тези региони 
и развитието на туристическа дейност) 
в скоро време биха станали по-малко 
губещи. Но те са нужни за бъдещето 
на нашия железопътен транспорт. 
Железопътният транспорт е с над 
стогодишна история и когато България е 
била и по-бедна, са строени железопътни 
линии, а второстепенните са част от 
кореновата й система.

Югозападният район за планиране 
е регионът с най-добре развитата като 
дължина железопътна мрежа в страната- 
899 км, докато с 488 км дължина СИР 
се намира на последно място. На второ 
място измежду районите е ЮЦР, с 784 км,
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а територията му включва единствената 
област в страната без железопътни линии. 
Това прави областта неравностойна 
спрямо останалите в наличните 
възможности на населението да ползва и 
железопътни услуги, така както се радват 
на такава привилегия останалите региони 
в страната.

От посочените данни за 
междурайонните постижения и различия 
в България се вижда, че най-високо развита 
пътна мрежа като дължина от структурата 
Републиканска /РПМ/, притежава ЮЦР, в 
размер на 3983 км, а с най- малка е СИР с 
2667 км. Налице е много висок размах на 
вариация-1316 км, потвърдено и от много 
високия като величина коефициент на 
вариация в размер на 83,4 %.

Налице са много големи 
вътрешнорегионални различия между 
постиженията на отделните области на 
регионално ниво - район за планиране. 
Средно за страната това различие на 
величините за дължина на РПМ по 
области има размах на вариация 1483км, 
което е разликата от максималната 
величина за дължина на РПМ на ниво 
област, постижението на Софийска област 
и най-малкото равнище, в случая на област 
София-столица, която дефакто няма пътна 
мрежа от вида - РПМ. Ако изключим 
София-столица, която има пътна мрежа, 
категоризирана само като общинска и 
градска улична мрежа измежду останалите 
27 области с най-малка дължина на РПМ 
в диапазона от 501 до 600 км са 10 броя 
области, а именно: Разград - с 501 км, 
Габрово - с 503 км, Силистра - с 506 км и 
Русе - с 512 км, Търговище, Смолян - с 539 
км, Сливен - с 541 км, Перник - с 546 км, 
Кюстендил 577 км и Ямбол; в диапазона 
от 601 до 700 км са 6 общини, в диапазона 
от 701 до 800 км са 4 общини, в диапазона 
от 801 до 900 км са две общини, от 901 км 
до 1000 км е една община, Велико Търново 
и с дължина над 1001 км са 4 общини- 
Пловдив, Хасково, Бургас и София-област, 
които са и областите с най-добре развита

пътна мрежа като дължина.
Осигуреността на територията на 

общините на междурегионално ниво 
показват, че е налице много голям 
размах на вариация на величините на 
този показател - 39,76 км /1000 кв км. 
Най-високо равнище на осигуреност на 
своята територия с общински пътища, 
измерена като гъстота в км/1000 кв.км, 
отчита СИР - 184,41, а най-ниско равнище 
имат общините в Северозападния 
район за планиране - 144,65. Като второ 
постижение в положителен аспект отчита 
СЦР - 180,87 км /ЮООкв км, а като регион 
с предпоследно място заема ЮИР с 149,43 
км / ЮООкв км.

В България, районът за планиране с 
най-висока осигуреност на територията с 
републиканска мрежа (РПМ) е СЦР -197,33 
км/1000 кв. км, а с най-ниска гъстота е ЮИР 
- 159,95 км / хил. кв. км, което е причина 
за висока стойност на вариация в размер 
от 37,85 през 2007 г„ до 37,38 през 2010 г. 
Логично СЦР за планиране притежава 
най-висока осигуреност на своята 
територия заради следните обстоятелства: 
на първо място, в този регион има три 
селища - Велико Търново, Габрово и Бяла, 
които са с висока достъпност от пътни 
връзки с останалите населени места, т.е. 
имат голям брой изходно-входни връзки, 
което влияе благоприятно за увеличаване 
величината на този показател. На второ 
място, в територията на този регион има 
и развита пътна мрежа, заради четирите 
прохода през Стара планина, които 
осигуряват връзка с Южна България, като 
три са пътища от състава на РПМ. На трето 
място, този район има малка територия, 
което влияе в посока нарастването на 
величината на посочения показател.

Спрямо средното равнище на 
осигуреност на територията на страната, 
което е в размер на 175,14 км/1000 
кв.км., четири региона имат осигуреност 
по-голяма от средното равнище за 
страната за сметка на останалите два, а 
именно- СИР и ЮЗР /2009 г./. Анализът
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на промените през 2009 г. спрямо 2007 г. 
очертава, че в три региона - СИР, ЮИР 
и ЮЗР, няма отбелязано развитие, 
докато в останалите е налице промяна 
в положителна посока, макар че то е 
съвсем незначително и е резултат на 
включването в състава на РПМ на малки 
дължини от четвъртокласните пътища, на 
които е извършена модернизация и те са 
прекатегоризирани в клас трети.

Основните причини ЮИР да има най- 
малка осигуреност с РПМ е, че той има 
голяма като площ територия и малко 
на брой населени места от територията 
Странджа планина, където логично не 
е изграждана пътна мрежа и особено 
на такава от типа РПМ. На този етап 
от нашето икономическо развитие е 
логично да бъде насочен интересът към 
нарастване дела на пътната мрежа в по- 
висок клас, като вариант за туширане 
неблагоприятната структура на видовете 
мрежи, изграждащи съдържанието 
на РПМ. И за това ниската степен на 
осигуреност на територията на страната в 
сравнение с величината на този показател 
в страните от ЕС на първо време трябва да 
бъде елиминирана като задържащ фактор 
за по-ефективна транспортна дейност 
чрез модернизиране на съществуващата 
третокласна пътна мрежа. Това вече 
в България е очертана тенденция на 
провеждането на мероприятия за 
модернизация и дори трябва да продължи 
с по-високи и то устойчиви темпове.

Спрямо средното равнище за страната 
на ниво район за планиране 3 региона имат 
по-висока величина по този показател - 
СИР, СЦР и ЮЗР, а останалите три отчитат 
по-ниски равнища на осигуреност на 
своите територии.

В обобщение,развитието наравнищата 
на този оценъчен показател показват, 
че териториите на районите, които са с 
гъстота под средното равнище за страната- 
а това са СИР, СЦР и ЮЗР, ползват 
като алтернативи за осигуряването на 
желаните пътни връзки между селищата в

тези райони т. н. „бивши местни пътища”. 
А те следва да получат по-ясен статут 
и като принадлежност за собственост 
към общините и оценка за клас като 
експлоатационно състояние. Сега те 
имат характеристиката като налични и 
необходими пътища за развитието на 
общините.

Общинската пътна мрежа има важна 
роля и значение за регионите - райони и 
области. Тя има относителен дял в размер 
на 48,0% от общата дължина на пътната 
мрежа на страната, която е 37 421 км. В 
тази дължина не е калкулирана дължината 
на местните пътища, чиито размер е 6 786 
км и които са също част от общинската 
пътна мрежа, но на този етап не може да 
бъдат включени в изгражданите оценки 
заради отсъствието на надеждност на 
информацията за сочената дължина. 
За това величините на оценъчните 
показатели са изграждани с дължина за 
общинските пътища в размер на 17 965 км.

С най-големи вътрешнорегионални 
различия по области има СЦР, за който 
се наблюдава размах на вариацията в 
размер на 148.8, а най-малка като размах 
е вариацията в СЗР - 46,6. Северният 
централен район, който има най-висок 
размах на вариацията има и най-голям 
принос във формирането на средното 
равнище за страната, който е в размер на 
197,0. Следва да се отбележи, че в СЦР се 
намира областта с най-високата гъстота 
на общинска пътна мрежа в страната - 
Габрово, в размер на 298 км/хил. кв. км, 
което логично е оказало отражение върху 
величината на показателя за този регион 
и е фактор за формирането на високата 
стойност на размаха на вариация. 
Коефициентът на вариация подкрепя, 
че са налице и са верни посочените 
вътрешнорегионалните различия на ниво 
област, но те не са толкова контрастни 
каквито са при оценката по размаха на 
вариация.

Този оценъчен показател е носител 
на много важна информация и налага
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сериозно изучаване на резултатите, които 
ни предоставя, защото има области с много 
ниска величина по този измерител, като 
това с голяма сила се отнася за областите: 
Пазарджик, която е на последно място в 
България с 100,9 км /1000 кв км; София град, 
която е на предпоследно място по гъстота 
на своята територия с общински пътища - 
108,2; Плевен в размер на 125,3 и Монтана 
с 126,3 км /1000 кв км. Тук трябва да се 
оцени какъв е резервът за подобряването 
на осигуреността на територията на 
областите, който носи съоръжеността 
на областите с местни пътища, които 
в тези разчети и оценките сега са 
изключени от принос. Това е така, защото 
няма официална, надеждна защита на 
информацията, както за тяхната дължина, 
така и за нивото на експлоатационното 
им състояние. Освен това е наложително 
да се калкулира развитието и приноса и на 
уличната мрежа, тъй като тя с отсечки от 
своята дължина има участие в състава и 
на РПМ, и на областните, и на общинските 
пътни мрежи.

Данните за периода 2007-2010 г. по 
показателя ’’гъстота на общинската пътна 
мрежа” на 10 хил. души показват наличието 
на много сериозни вътрешнорегионални 
различия на равнище област. Най-малки 
вътрешнорегионални различия при 
областите отчита ЮИР, в който размахът 
на вариация е с величина 10,6 км/10 хил. 
души, а най-силно изразени са в ЮЗР - с 
46.9, защото София-град е областната 
статистическа единица в страна с най- 
голямата численост на населението и с най- 
малката дължина на общинските пътища. 
С най-големи различия в страната по 
области има ЮЦР - 46,9. Всички региони 
имат величина на размаха на вариация 
по-малък като стойност от средното за 
страната равнище за вътрешнорегионални 
различия на равнище област, което е в 
размер на 50,5 км/10 хил души.

Резултатите, които ни предоставя този 
показател за степента на осигуреност 
на областите с общинска пътна мрежа,

изчислена на база броя на населението, 
налага преоценка на развитието на този 
вид пътища, защото има области с много 
ниска величина по този измерител като 
това с голяма сила се отнася са областите: 
София град, която е на последно място в 
България с 1,16 км/10 хил души; Пловдив, 
която е на предпоследно място по гъстота 
на своята територия с общински пътища 
14,82; Барна в размер на 15,38 и Пазарджик 
с 14,82 км/10 хил души. С този показател 
може да се оцени, какъв е резервът за 
подобряването на величината му за 
посочените области, ако бъде включено 
участието и на местните пътища, защото 
в посочените оценки сега те са изключени 
от принос.

Ако трябва да се оценява участието 
на пътната мрежа за развитието и 
ефективносттанааграрното производство, 
то следва в съдържанието на този 
индикатор да се калкулира и приносът и 
на полките /земеделските/ пътища, защото 
те са логична част от общите маршрути на 
стокодвижението на аграрните продукти.

Пътната мрежа на страната се 
характеризира с недостатъци в своето 
развитие и състояние, като прилежащи 
елементи, които участват във формирането 
на осигуреността и достъпността, като 
например:
• Налице са все още селища в страната 

несвързани с пътища и това се отнася 
за 11 села, като с. Горно Осеново, област 
Благоевград;

• От общия брой мостове, които са 
изградени по пътната мрежа на 
страната, 10,4 % са с нарушен габарит 
по ширина (тесни) мостове;

• Пътната мрежа на страната пресича на 
едно ниво железопътните линии с 843 
броя прелези или средно през 4,9км 
железопътната мрежа е пресичана 
от шосейни пътища. Това от една 
страна утежнява разходите и на двете 
институции за поддържането им, и 
от друга е обективна предпоставка 
за появата на ПТП. В много региони
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отстраняването им не изисква 
големи инвестиции, като например 
възможността да бъдат премахнати 
двата прелеза в железопътния участък 
Берковица - Боровци. Картината по 
региони може да бъде установена 
след обработката на много голям 
обем първична информация, защото 
сега липсва официална отчетност 
за развитието на тези „опасни” 
съоръжения.
Спецификата на производствения 

процес, особено в аграрния сектор, налагат 
в оценката за осигуреност на регионите 
с транспортна инфраструктура да бъде 
отчитано участието и приноса и на пътната 
мрежа в земеделските масиви, полетата- 
ниви, лозя, овощни и зеленчукови 
градини, от и до животновъдните ферми, 
складовете и фуражните стопанства 
и др. Това е необходимост и предвид 
обстоятелството, че тези пътища се 
развиват изцяло заради потребностите на 
земеделското производство и те формират 
част от останалата обща пътна мрежа на 
страната - републиканска и общинска, 
логично необходима за придвижването 
на транспортните средства, доставящи в 
полето потребните семена, торове и други 
необходими материали и отвозващи 
готова продукция от същото това поле. 

/вж схема №1/.
Необходимостта да се калкулира в 

приноса на пътната мрежа на страната и 
този на полските/земеделските/ пътища, 
се налага поради обстоятелството, че 
пътните условия оказват пряко влияние 
освен върху сигурността и безопасността 
на движението на автомобилите, оказват 
въздействие и върху величината на редица 
технико-икономически показатели,
характеризиращи степента на използване 
на шосейните транспортни средства и 
себестойността и цената на аграрната 
продукция. Така например, изследванията 
показват, че средният разход на гориво 
за 40-тонен влекач с полуремарке при 
движение в натоварено състояние по

полски /земеделски/ пътища се увеличава 
на 84 л/100 км в сравнение с ползването 
на път с асфалтова настилка, при който 
разходът е 28 литра/100 км.

Именно, неизбежността от участие 
в земеделското производство на тази 
пътна мрежа, която е част от общата 
пътна мрежа на стокодвижението, налага 
да бъде отчитан приносът и на този тип 
пътища, които условно може да наречем 
„земеделска или полска пътна мрежа”. Ако 
този тип пътна мрежа не е добре развита 
като дължина, месторазположение и 
състояние, то това има пряко влияние 
върху степента на използването 
на производствения капацитет на 
транспортните средства, които обслужват 
земеделското производство, а това 
има решаващо значение за размера на 
транспортните разходи и приноса им в 
цената на земеделските продукти местно 
производство.

Сега този тип пътна мрежа не е в 
обсега на вниманието на нито една 
институция, включително и на тези, 
които имат отговорности за развитието, 
стопанисването и поддържането на 
транспортната инфраструктура от типа 
републиканска и общинска. Тази пътна 
мрежа не се наблюдава, планира и отчита 
и от Министерство на земеделието и 
храните, няма и самостоятелно място на 
наблюдавана и отчитана статистическа 
единица в изданията на Националния 
статистически институт /НСИ/, въпреки 
че е важен производствен фактор за 
развитието на регионите и развитието на 
туризма и на аграрния сектор.
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Схема № 1 Транспортно-логистични схеми (вериги) на стокодвижението на продуктите за 
продоволствения пазар, прилагани в България при регионалните пазари

СЗ* - складове за запаси ОХ* - Обществено хранене
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Анализът на развитието и състоянието 

на основните за регионите „местни 
пътища като част от общинската пътна 
мрежа” и на „полските, земеделските”, 
които имат много важна, пряка роля и 
значение за развитието на регионите 
,очерта наличието на редица недостатъци, 
както за ефективността на регионалната 
икономика, така и за секторите -аграрен и 
туризъм:

• пътната мрежа от вида ’’местни 
пътища”, са основата, факторът 
с решаващо значение и за двата 
сектора, защото именно те осигуряват 
достъпа, връзката с полето, фермата, 
зеленчуковата и овощната градина, 
туристическите обекти - минерални 
извори, манастири, исторически 
паметници, резервати, и са необходим 
елемент за развитието на редица 
туристически пътеки, като те са в 
размер на 6235 км, но са в крайно лошо 
състояние;

• до редица туристически обекти пък 
достъпът е чрез пътна мрежа от типа 
’’полски, земеделски пътища или черни 
пътища”, които са без никаква настилка, 
като на този етап няма информация 
каква е общата им дължина и каква 
е регионалната им наситеност. 
Няма и официална оценка каква е 
експлоатационната им годност, но тя 
не би била по различна от оценката 
”в лошо състояние” при посещението 
на който е да регион и землище, което 
и сериозно контрастира със добрите 
европейски практики;

• достъпът до полето в много случаи 
се осъществява през железопътни 
прелези, което практически налага 
големи обходи, а това утежнява 
аграрното производство с по-голям 
размер транспортни разходи и 
увеличава времето за преодоляването 
на разстоянието от и до полето.

• При липсата на ефективни пътни 
връзки между земеделските, 
полските пътища и другите видове

пътища в страната - общински и 
републикански, налага ползването от 
селскостопанските машини в достъпа 
до и от полето на пътни отсечки от 
тези национални и общински пътни 
мрежи, което от своя страна пък води 
до създаването на предпоставка за 
пътно-транспортни произшествия 
заради появата и престоя им и заради 
нанасянето на кал по пътните платна 
на тези мрежи.
В заключение от анализа по посочените 

индикатори могат да се направят 
следните оценки и изводи за развитието и 
състоянието на пътната мрежа в страната:

1. Степента на осигуреност на 
регионите на България с транспортна 
инфраструктура обективно може 
да бъде оценявано по величината 
на показателите - дължина и гъстота 
поотделно за железопътната и на 
пътната мрежа за автомобилни услуги. 
Показателят гъстота на транспортната 
мрежа предлага по-пълна оценка 
за осигуреността на територията 
на регионите, защото ни представя 
какви като размер негови територии 
може да бъдат покривани от услугите 
на съответния вид транспортна 
система, както и ни показва степента 
на наситеност на територията, респ. 
на населените места от съответния 
регион, със съответния вид 
транспортна инфраструктура, в случая 
с пътна мрежа-железопътна и шосейна. 
Пространствената наситеност с 
транспортно-съобщителни връзки -  
гъстотата на транспортните мрежи, 
измерена на 1000 кв. км територия 
и на 10 хил жители от населението 
върху нея, дава само потенциална 
характеристика за равнището на 
транспортното обслужването на 
страната и съответния регион. 
Същевременно от неговата величина 
в твърде голяма степен зависят 
териториалното разположение на 
производителните сили, организацията
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на производствено-икономическите 
връзки, демографската гравитация, 
разстоянието на превозите, изборът 
на оптимален маршрут и вид на 
транспортно средство и устойчивостта 
на социално-икономическия климат в 
регионите;

2. Страната ни разполага с изградена 
железопътна мрежа до всички 
дунавски пристанища без Козлодуй, 
Оряхово - демонтирана през 2004 г. и 
Тутракан, което не ще благоприятства 
в бъдеще усвояването на товаропотока, 
който генерира река Дунав;

3. Закриването за експлоатация на 
10 регионални железопътни линии 
и последвалото им демонтиране е 
извършено само от целта да бъдат 
защитени секторни интереси, което 
противоречинарегионалнитеинтереси, 
защото се намаляват възможностите 
на населените места и на населението 
да ползват и услугите на железопътния 
транспорт. Железопътният транспорт 
освен редица други преимущества 
пред автомобилния транспорт, в т.ч. че 
предлага транспортни услуги между 
географските центрове на големите 
градове у нас, както и осигурява по- 
висока надеждност в транспортно 
обслужване на населението, тъй като не 
се влияе от климатично-атмосферните 
условия. Надеждността за гарантирана 
възможност да могат да бъдат 
ползвани по всяко време на годината 
и денонощието на предлаганите от 
този вид транспортни услуги придава 
по-голяма сигурност на регионите 
и е условия за тяхната демографска 
устойчивост. Ежедневното пътуване на 
децата от селата със закрити училища 
до другите селища на училище с 
железопътен транспорт прави по- 
поносими по-големите грижи, 
които държавата налага за този тип 
образование;

1. Пътната ни мрежа осигурява достъп

до всички населени места в страната, 
като без осигурен път са останали 
само 11 села. Необходимо е обаче, 
да се оцени какъв е броят и делът на 
населените места с потребност от 
нови пътни връзки, защото достъпът 
между много от тях и на селищата 
до полята се осъществява с цената 
на много големи като разстояния 
обходи заради железопътните линии и 
автомагистралите;

2. Железопътнияттранспортимасекторна 
затвореност, чиито бенифициенти 
сега не ползва потенциалните 
възможности на общините за помощ, 
подкрепа и обединяване интересите 
за подобряване състоянието на 
железопътната инфраструктура, тъй 
като редица от нейните елементи, 
като прелези, функционирането 
на железопътните гари и спирки, 
състоянието на сградния им фонд, 
модернизирането на охраната на 
прелезите, засягат интересите на 
населението и стопанския живот в 
редица малки общини.

3. Управлението, стопанисването 
и развитието на железопътния 
транспорт е без необходимата 
регионална подкрепа, закрила и грижи, 
каквито общините имат по отношение 
на пътната мрежа, което е в ущърб на 
населението;

4. Общинските пътища са с висок 
относителен дял - 48,0 %, от общата 
пътна мрежа на страната и са 
основната транспортна мрежа 
на регионите, но поради малките 
финансови възможности на общините 
те не се поддържат и са в много лошо 
експлоатационно състояние;

5. Неясен е статутът на „местните 
пътища”, относно източниците на 
финансирането на съоръжаването 
им с асфалтова настилка, както 
и поддържането им в добра 
експлоатационна годност. Сега те са в
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много лошо състояние, тъй като за тях 
не се полагат грижи за поддържане и 
развитие,атесаосновнакомуникативна 
мрежа на локално ниво и са условие за 
устойчивото развитие, и на аграрното 
производство, и на туризма- двата 
основни стопански сектора, които 
осигуряват съществуването и 
просперитета на регионите в България;

1. Северозападният регион е на последно 
място в икономическо развитие 
измежду всички 271 региона на ЕС, 
а транспортът е с малък принос в 
осигуряването на благоприятен изход 
от това последно място, визирайки 
забавеното модернизиране на прохода 
Петрохан и отсъствието на тази 
пътна връзка между Северна и Южна 
България, който до 2013 г е извън 
списъка на пътищата за модернизиране 
в тип ’’скоростен”. За това негативно 
състояние на Северозападния 
регион като място на класиране в 
ЕС и в България на последно място 
са допринесли и демонтирането на 
железопътната линия Червен бряг - 
Оряхово, и забавянето на изграждането 
на новото трасе на железопътната 
линия Видин -София и др.;

2. Неясен е статутът на полските 
(земеделските) пътища относно 
характеристиките им кой ги поддържа 
в годност за ползване, какви са 
параметрите им на развитие 
местоположение, дължина, състояние 
и връзка с пътищата от по-високия 
клас, сега в статут на общинска 
и републиканската пътна мрежа. 
Полските (земеделските) пътища,макар 
и с неясен статут като съществуващи и 
нормативни параметри на транспортни 
характеристики, както и като 
икономически механизъм и контрол 
на поддържане в експлоатационна 
годност, налагат създаването на модел 
за стопанисване и развитие. Те са част 
от пътната мрежа, която е необходима

за реализацията на аграрния 
производствен процес и имат важна 
роля и принос във формирането на 
фирмените, секторните, общинските и 
регионалните икономически резултати 
от стопанската дейност. Това обаче 
налага извършването на задълбочени 
изследвания за очертаване мястото, 
ролята и участието на полските 
(земеделските) пътища за развитието 
на аграрния сектор и приноса им 
в ефективността на аграрното 
производство, регионалната и 
националната икономика;

3. За подобряване осигуреността на 
регионите с пътна инфраструктура- 
железопътна и пътна - републиканска, 
общинска, е наложително да се 
преоцени мястото и ролята им 
за развитието на националната, 
регионалната и секторната икономика, 
като се отчитат европейските 
изисквания и критерии за развитие;

4. Изискването на Европейската комисия 
да се осигури приоритетност в 
развитието на железопътния транспорт 
налага нова оценка на мястото, 
ролята и участието на железопътния 
транспорт в националната и 
регионалната икономика и на приноса 
на демонтираните железопътни линии, 
защото тези железопътни линии са 
имали особено важно значение за 
общините и регионите. Ако те са 
необходими, да бъдат предприети 
веднага стъпки за възстановяването 
им, там където трасетата им са 
разположени на земи в общинска 
собственост;

5. Необходимо е да се хармонизира 
статистическата отчетност по 
отношение класификацията на пътната 
мрежа на страната в съответствие с 
Евростат, което да позволи обективна 
съпоставимост, за да може да бъде 
очертана обективната картина за 
развитието и състоянието на пътната
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мрежа на национално и регионално 
ниво, като основа, база за вземането 
на ефективни управленски решения 
и ранжирането на мероприятията 
за развитието на пътната мрежа на 
страната.
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