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Abstract: The development of the road infrastructure is crucial in order to meet the transport 
needs of the population of the country and to implement the successful integration of the 
national transport system into the common market of the European Union. The development 
and condition of the national road infrastructure by region are extremely important for solving 
problems with providing access to high-quality and reliable infrastructure. In this regard, the 
main objective of this report is to analyze the volume of transport and regional development of 
road infrastructure over the past 10 years and, on the basis of this analysis, to identify problems 
and investment needs for its future development.  As a result of the analysis, conclusions are 
drawn on the possibilities of the national road infrastructure to meet the expected demand for 
access to it for freight and passenger transport. 
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Резюме: Развитието на пътната инфраструктура е от важно значение, за да могат 
да бъдат задоволени транспортните потребности на населението на страната и за 
осъществяването на успешното интегриране на националната транспортна система 
в общия пазар на Европейския съюз. Развитието и състоянието на републиканската 
пътна инфраструктура по региони са изключително важни за решаването на 
проблемите с осигуряването на достъп до висококачествена и надеждна 
инфраструктура. В тази връзка, основната цел на настоящия доклад е да бъде направен 
анализ на обема на превозите и регионалното развитие на пътната инфраструктура 
през последните 10 години и на базата на този анализ да се идентифицират 
проблемите и нуждите от инвестиции за нейното бъдещо развитие.  В резултат от 
анализа са обобщени изводи относно възможностите на републиканската пътна 
инфраструктура да отговори на очакваното търсене на достъп до нея за 
осъществяване на товарни и пътнически превози. 
 
Ключови думи: републиканска пътна инфраструктура, регионално развитие, обем на 
превозите. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Основна предпоставка за ефективното функциониране на икономическите системи 
е правилно изградената и функционираща транспортна инфраструктура. 
Следователно, за нормалното функциониране на националния транспортен пазар и 
за неговото успешно интегриране в европейския, както и за гарантирането на 
необходимите условия за осъществяването на търсенето и предлагането на 
превозните услуги, е изключително важно транспортната инфраструктура да бъде 
добре развита и поддържана както на национално ниво, така и по региони на 
страната. 
Необходимостта от инвестиции, от една страна, а от друга - ограничените 
финансови средства на държавата за модернизация и разширяване на пътната 
инфраструктура изискват системен анализ на регионалното развитие на превозите 
и необходимата инфраструктура за тяхното обезпечаване. Резултатите от такъв 
анализ позволяват да се идентифицират проблемите с осигуряването на достъп до 
качествена инфраструктура в регионите на страната и да се насочват усилията и 
необходимите финансови ресурси за нейното осигуряване. В крайна сметка всичко 
това ще позволи дефинирането на приоритетни проекти за изграждане, 
реконструкция, разширяване или модернизация на пътната инфраструктура в 
отделните региони на страната и ще гарантира възможности за по-стриктен 
контрол и мониторинг върху изразходването на средствата от националния бюджет 
и европейските структурни фондове в това направление.   
   

2. РЕГИОНИ ЗА ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ И ОСОБЕНОСТИ НА 
РЕГИОНАЛНОТО ПЛАНИРАНЕ 

Република България е разделена на 6 района за планиране (статистически райони 
NUTS-2, според класификацията на териториалните единици за статистически цели). 
Тези райони са обособени с основна цел статистическо отчитане на териториалните 
единици, съгласно изискванията на Евростат. [1]. Съответно Северозападния регион 
обхваща областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч. Северен централен район 
включва областите: Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра; Североизточен 
регион – Варна, Добрич, Шумен и Търговище, Югоизточен регион – Бургас, Сливен, 
Ямбол и Стара Загора; Южен централен регион – Пловдив, Хасково, Пазарджик, 
Смолян и Кърджали; и Югозападен регион -   София град, София област, 
Благоевград, Перник и  Кюстендил [2]. 
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Фигура 1 Карта на районите за планиране в България 

Източник: ИСУН, 2020 
 

Определянето на границите на тези райони има важно значение за тяхното 
европейско финансиране. От развитието на регионите в икономическо и обществено 
зависи до голяма степен техния достъп до средствата на европейските фондове за 
финансиране на различни проекти, вкл. инфраструктурни. Политиката на сближаване 
(кохезионната политика) на Европейския съюз (ЕС) дефинира 3 нива на достъп, т. е. 3 
категории на районите за периода 2014 - 2020 г. [3]: 

1. По-слабо развити райони – това са районите с брутен вътрешен продукт (БВП) 
на глава от населението в стандарт на покупателна способност (СПС) под 75 % от 
средното за ЕС. 

2. Райони в преход – с БВП/глава между 75 и 90 % от средното за ЕС. 
3. По-силно развити райони – с БВП/глава над 90 % от средното за ЕС. 
На базата на тази класификация най-голямо финансиране получават районите от 

първо ниво – почти 2 пъти повече от другите две нива, взети заедно (2014 – 2020 г.). 
Номенклатурата на териториалните единици за статистика NUTS разделя 

територията на България на три нива (виж таблица 1). 
 

Таблица 1 Нива на регионите в България 

Ниво Подразделения Брой 
NUTS 1 Зони (региони) 2 
NUTS 2 Райони за планиране 6 
NUTS 3 Области 28 

Източник: НСИ, 2020 г. 
 
Двете зони от NUTS-1 (Северна и Югоизточна България, Югозападна и Южна 

централна България), както и шестте района от NUTS-2 (Югозападен, Южен централен, 
Югоизточен, Североизточен, Северен централен и Северозападен райони за планиране), 
не представляват административно-териториални единици, а служат за статистически 
цели.[4] Районите от третото йерархично ниво NUTS-3 съответстват на областите в 
България. 
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Анализът на разпределението на населението по региони на страната показва, че 
50 % от населението на страната е концентрирано в Югозападен (30 %) и Южен 
централен район (20 %). В останалите региони разпределението на населението е както 
следва – Северозападен и Северен централен регион – по 11 % от населението на 
страната, Североизточен – 13 % и Югоизточен – 15 %. Характерно е, че поради трайната 
тенденция на намаляване на населението поради миграционни процеси, жителите на 
Северозападен и Северен централен район спадат под прага, необходим за дефинирането 
на един район като самостоятелен (от 800 000 до 3 000 000 жители) (фигура 2).  

 
Фигура 2 Численост на населението по региони 

Източник: НСИ, 2020 г. 
 

През 2018 г. е изготвен Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
регионалното развитие (ЗРР) от Министерския съвет. Проектът е обявен за обществена 
консултация през октомври 2018 г. и е основан на окрупняване на регионите в 
зависимост от географските характеристики и числеността на населението. Той 
предвижда обединяване в един район (Дунавски) на Северозападният и Северен 
централен район плюс Област Търговище; образуване на Черноморски район от 
Североизточния (без Област Търговище) и Югоизточния (без Област Стара Загора, която 
минава към Южния централен район, наречен Тракийско-Родопски; и запазване без 
промени на Югозападният район и остава на ниво 2 (район в преход), поради по-
високото ниво на жизнен стандарт в столицата. Тази нова конфигурация обаче крие риск 
от спиране на европейското финансиране за Югозападния район със столицата като 
район в преход след промените в Кохезионната политика за периода 2020 – 2027 г. [4]. 
Въпреки проведените обществени дискусии и с оглед запазването на Европейското 
финансиране, проектът за изменение и допълнение на ЗРР приет на 28.02.2020 г. от 
Народното събрание не променя териториите и границите на регионите за планиране и  
запазва досегашното райониране. Той актуализира някои постановки, свързани с: 
разработването и актуализацията на система от документи за намаляване на дисбаланса 
в развитието на националната територия при отчитане на териториалния потенциал; 
определянето от страна на Националната концепция за регионално и пространствено 
развитие на дългосрочните перспективи, цели и приоритети на държавната политика за 
намаляване на дисбаланса в развитието на националната територия и съответствието й с 
другите секторни и хоризонтални политики; разработването на интегрирани 
териториални стратегии за развитие и създаването и структурирането на регионални 
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съвети за развитие [5]. 
 

3.  АНАЛИЗ НА ОБЕМА НА ТЪРСЕНЕТО НА ТОВАРНИ И 
ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО РЕГИОНИ 

За целите на оценката на регионалното развитие на пътната инфраструктура и за 
разкриване на необходимостта от прилагането на конкретни мерки за подобряване на 
нейното състояние е необходимо да бъдат анализирани и данни за търсенето на достъп 
до нея, респ. за търсенето на товарни и пътнически транспортни услуги. 
 

3.1. Производство  
 Обемът на производството на стоки и услуги по региони е най-важният фактор, 
определящ търсенето на товарни превози и косвено – търсенето на достъп до 
транспортната инфраструктура [6].  

 
Фигура 3 Произведена продукция по региони – лв. 

Източник: НСИ, 2020 г. 
 

 Анализът на данните за стойностния обем на производството по региони показва, 
че Югозападен район се отличава с най-голяма концентрация на производствени 
дейности, съответно в него се произвеждат 48 % от произведената продукция в 
стойностно изражение на национално ниво. Южен централен и Югоизточен район  имат 
съответно по 15 % и 14 % дял от произведената в страната продукция. Сумарно в южните 
региони на страната се произвеждат над 77 % от продукцията на промишлеността в 
страната. Относителният дял на произведената продукция в Северозападен район е 5 %, 
в Северен централен – 8 % и в Североизточен – 10 %. Съответно общият им дял в 
стойността на промишленото производство на страната е 23 %.  
 Очевидно е налице значителен дисбаланс в регионалното развитие на 
производството, който рефлектира както върху търсенето на транспортни услуги, така и 
върху търсенето на достъп до транспортната, в частност - до пътната инфраструктура. 
 

3.2. Товарни превози 
 Търсенето на достъп до инфраструктурата е производно на търсенето на 
транспортни услуги. Следователно, важен фактор за изясняването на търсенето на 
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достъп до пътната инфраструктура  по региони е анализирането на данни обема на 
превозите по товарен автомобилен транспорт [7]. 

 
Фигура 4 Обем на товарните превози по региони на натоварване – хил. т. 

Източник: НСИ, 2020 г. 
 

Данните за обема на превозите, извършени от товарния автомобилен транспорт 
(ТАТ) по региони на натоварване показва, че най-голям относителен дял от общия обем 
на товарните автомобилни превози в тонове има Югозападен регион с 24 %, следват 
Южен централен и Югоизточен район – с по 19 %. Общо относителният дял на южните 
райони на страната в общия обем на товарните автомобилни превози е 62 %. Съответно 
в северните райони най-голям относителен дял от товарните автомобилни превози през 
годините се извършва в Североизточен регион – 18 %, следват Северен централен район 
– с 10 % от ТАТ и Северозападен регион – с 9 %. 

Фигура 5 Обем на товарните превози по региони на разтоварване – хил. т. 
Източник: НСИ, 2020 г. 
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Анализът на данните за товарния автомобилен транспорт по региони на 
разтоварване показва аналогично разпределение. По този показател отново Югозападен 
регион има най-висок относителен дял в общия обем на товарните автомобилни превози 
– 24 %, съответно Южен централен и Югоизточен район имат дялове от по 19 %, 
Североизточен район – също 19 %, Северен централен район – 11 % и Северозападен 
район – 8 %. 

Очертава се трайна тенденция на по-голяма концентрация и търсене на товарни 
автомобилни транспортни услуги, респ. търсене на достъп до пътна инфраструктура в 
южните региони на страната с най-голям относителен дял на Югозападен регион.  
 

2.3. Туризъм 
 Развитието на туризма има важно значение за търсенето на пътнически 
транспортни услуги в страната и по региони, което рефлектира и в търсене на достъп до 
транспортна инфраструктура. При липса на качествени статистически данни за обема на 
пътническите превози по региони на страната, показателят „брой реализирани 
туристически нощувки“ може да бъде използван за косвена оценка на част от търсенето 
на пътнически превози в страната.  
 Анализът на данните, представени на фигура 6 дава основание да се направи 
извода, че основна част от туристическите нощувки (71 % средногодишно), респ. потоци 
от пътници, пътуващи с туристически цели, се обслужват в Югоизточен (39 %) и 
Североизточен регион (32 %). Разбира се, това съотношение е обусловено от факта, че в 
тези два района се отчитат туристическите потоци, обслужвани в хотелите и местата за 
настаняване на българското Черноморие, което е най-силно притегателния в 
туристическо отношение район. Реализираните нощувки в останалите райони имат 
относителни дялове както следва: Югозападен район – 15 %, Южен централен район – 9 
%, Северен централен район – 3 % и Северозападен район – 2 %.  

 
Фигура 6 Брой на реализираните туристически нощувки по региони на страната 

Източник: НСИ, 2020 г. 
  

Общият извод по отношение на развитието на туризма по региони на страната е, че е 
налице значителен дисбаланс в неговото развитие и разпределение, който предполага и 
дисбаланс по отношение на търсенето на пътнически транспортни услуги, респ. 
търсенето на достъп до транспортната и в частност – до пътната инфраструктура.  
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4. АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В 
БЪЛГАРИЯ ПО РЕГИОНИ 

Осигуреността на страната с качествена инфраструктура може да бъде оценена с 
помощта на показателите за развитие на пътната инфраструктура според вида на 
настилката. 

 
Фигура 7 Републиканска пътна инфраструктура според вида на настилката  

Източник: НСИ, 2020 г. 
 Както е видно от фигура 7, характерна е високата степен на осигуреност на 
страната с пътища с асфалтова настилка – над 98 % от общата дължина на 
републиканската пътна мрежа (РПМ). 
 По региони развитието на РПМ по вид на настилката е аналогично на това за 
страната като цяло (виж фигури 8),т.е. във всеки от регионите относителният дял на 
пътната инфраструктура с асфалтова настилка е над 98 %. 

 
Фигура 8 Републиканска пътна инфраструктура според вида на настилката по региони 

Източник: НСИ, 2020 г. 
 
Анализираните данни по този показател дават основание да се направи извод, че 

всички региони на страната са равномерно осигурени с адекватна пътна инфраструктура 
със съвременна настилка. 
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Що се отнася да състоянието и класификацията на пътната инфраструктура, данните 
показват, че все още е изключително нисък дела на пътищата от висок клас – 
автомагистрали и първокласни пътища. Както е видно от фигурата основна част (над 61 
%) от пътната мрежа представляват третокласните пътища, които заедно с пътищата от 
втори клас формират средногодишен относителен дял от 82 % за целия период 2007 -
2019 г. Пътищата от първи клас имат относителен дял от 15 % средно годишно, а 
автомагистралите – нарастват почти двойно – от 2,2 % в началото на периода, до 4 % 
през 2019 г., но все така остават с много нисък дял от републиканската пътна мрежа. 

 

 
Фигура 9 Републиканска пътна инфраструктура според класа на пътя към 31.12. - км  

Източник: НСИ, 2020 г. 
 Разпределението на пътищата от различен клас по региони на страната е 
аналогично до голяма степен на това на национално ниво (виж фигури 5 до 8). 
 В Северозападен регион изградените автомагистрали заемат едва 0,2 % от 
републиканската пътна мрежа (РПМ), съответно първокласните пътища имат дял от 
около 11,5 % средно през годините, а второкласните (22,5 %) и третокласните (65,7 %) 
пътища формират общо над 87 % от пътната мрежа в този регион.  

В Северен централен район няма изградени магистрали. Първокласните пътища 
имат постоянен дял от 15,6 % през целия период, както и второкласните – 21,5 %. Делът 
на третокласните пътища също остава относително постоянен - 63 % от републиканската 
пътна инфраструктура в региона. 
 Съответно относителният дял на дължината на автомагистралите в 
Североизточен регион е 3,5 % от дължината на изградената републиканска пътна мрежа, 
пътищата от първи клас заемат 18,2 %, а пътищата от втори клас – 17,4 %.  И в този 
регион най-голям относителен дял имат пътищата от трети клас, а именно 60,1 % от 
общата дължина на републиканските пътища в региона.  
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Фигура 10 Осигуреност на регионите на страната с автомагистрали към 31.12. - км 

Източник: НСИ, 2020 г. 
  

 
Фигура 11 Осигуреност на регионите на страната с първокласни пътища към 31.12. - 
км 

Източник: НСИ, 2020 г. 
Осигуреността на южните региони на страната с пътна инфраструктура по клас на 

пътя е, както следва: 
- в Югоизточен регион 6,8 % от дължината на РПМ заемат автомагистралите, 18,2 

% е делът на първокласните пътища, второкласните пътища има дял от 22,6 %, а 
третокласните – 52,5 %; 

- Югозападен регион се отличава с най-висок относителен дял на изградените 
автомагистрали спрямо другите региони на страната – 7,7 % от общата дължина 
на РПМ в региона. Това се дължи на факта, че именно през този регион преминава 
основната част от трасето на Ориент-Източно Средиземноморския коридор, към 
изграждането на който през последните години са насочени и основна част от 
европейските средства за обезпечаване на коридорите на Транс-Европейската 
транспортна мрежа през територията на страната. Именно като част от този 
коридор се финансира и изграждането на автомагистралите Тракия, Струма и 
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Европа. Първокласните пътища в региона имат относителен дял от 15,7 %, 
второкласните – 18,2 %, а третокласните – 58,5 %. 

- В Южен централен район автомагистралите заемат относителен дял от 4,7 % от 
РПМ, първокласните пътища – 10,2 %, второкласните – 19,2 % и третокласните – 
65,8 %.  

 

 
 
Фигура 12 Осигуреност на регионите на страната с второкласни пътища към 31.12. - 
км 

Източник: НСИ, 2020 г. 
 

 
Фигура 13 Осигуреност на регионите на страната с третокласни пътища към 31.12. - 
км 

 Източник: НСИ, 2020 г. 
 

Обобщеният извод, който може да се направи от анализа на осигуреността на 
отделните региона на страната с пътна инфраструктура е, че тя е относително 
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равномерно разпределена по региони, но с превес на пътищата от втори и трети клас и е 
налице ниска осигуреност с качествена инфраструктура от първи клас и автомагистрали. 

 

5. АНАЛИЗ НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И 
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 2014 – 2020 г.“ ПО РЕГИОНИ 

Планираните проекти за строителство, разширяване, рехабилитация и модернизиране 
на пътната инфраструктура по региони в рамките на Оперативна програма „Транспорт и 
транспортна инфраструктура 2014 -2020 г.“ са представени в таблица 2 по-долу.  

Както е видно от таблицата основната част от бюджета (99,5 %) на планираните за 
реализация по ОПТТИ проекти в периода 2014 - 2020 г. за изграждане на пътна 
инфраструктура са концентрирани е Югозападен регион. В останалите региони 
относителните дялове на планираните проекти са както следва: 0,32 % за Северозападен 
район, 0,16 % за Северен централен и Североизточен район. Съответно в Южен 
централен и в Югоизточен район  не е планирано изпълнението на проекти свързани със 
строителството на пътна инфраструктура.  

Прегледът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по ОПТТИ показва 
аналогично разпределение на средствата с отклонения до 0,01 %. Съответно собственото 
съфинансиране на планираните проекти в Югозападен район е 98,02 % от общото 
съфинансиране по региони, а в Северозападен район то обхваща 1,498 %. В проекта, 
предвиден за реализация в Северен централен и Североизточен район няма предвидено 
собствено съфинансиране.   

Съответно относителните дялове на разплатените до момента средства по региони 
имат следното съотношение: 99,42 % в Югозападен район; 0,40 % - в Северозападен; 0,18 
% в Северен централен и Североизточен район.  

Направеният анализ на инвестициите в пътна инфраструктура, предвидени по 
ОПТТИ през периода 2014 -2020 г., показва значителен дисбаланс по региони на 
планиране. Разбира се, това до голяма степен се дължи на приоритетното изпълнение на 
проекти по протежение на Ориент-Източно Средиземноморския Транс-европейски 
транспортен коридор, чието трасе преминава през територията на Югозападен и Южен 
централен регион. В допълнение към изграждането на пътната инфраструктура в тези 
региони са планирани и се изпълняват и проекти, свързани с изграждане, модернизация, 
рехабилитация и разширяване на железопътната и пристанищната инфраструктура, 
които имат за цел да обезпечат възможности за подобрен достъп до всички видове 
инфраструктура и за изпълнение на интермодални превози в отговор на новите 
потребности на европейския бизнес и гражданите на ЕС.  
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Таблица 2 Проекти за изграждане на пътна инфраструктура в рамките на ОПТТИ 2014 -2020 по региони 
 

Район Бенефи
циент 

Местонахожде
ние 

Наименование на проекта Обща стойност Безвъзмездна 
финансова помощ 

Собствено 
съфинансиране от 

бенефициента 

Реално изплатени 
суми 

Северозападен АПИ Видин 
Враца 
Монтана 
 

Подготовка на проект: Път 
І-1 /Е-79/ “Видин-Монтана-
Враца” 

2 774 352,12 лв. 2 652 851,96 лв. 121 500,16 лв. 2 229 436,78 лв. 

Северен централен АПИ Северен 
централен; 
Североизточен 

Подготовка на проект AM 
Русе – Велико Търново 

1 440 888,04 лв. 1 440 888,04 лв. 0 999 000,38 лв. 

Североизточен АПИ Северен 
централен; 
Североизточен 

Подготовка на проект AM 
Русе – Велико Търново 

1 440 888,04 лв. 1 440 888,04 лв. 0 999 000,38 лв. 

Югоизточен Няма предвидени проекти по линия на РПИ, вниманието е насочено към развитие на пристанищната и железопътната инфраструктура 
Южен централен  Няма предвидени проекти по линия на РПИ, вниманието е насочено към развитие на железопътната инфраструктура 
Югозападен АПИ Благоевград Автомагистрала „Струма“ – 

Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел 
Железница 

742 502 905,55 лв. 736 765 596,57 лв. 5 737 308,98 лв. 462 012 656,09 лв. 

АПИ Гр. София Подготовка за доизграждане 
на автомагистрала „Черно 
море“ 

2 592 000,00 лв. 2 592 000,00 лв. 0 0 

АПИ София – град Изграждане на АМ 
„Калотина-София“, лот 1 
„Западна дъга на Софийски 
околовръстен път /СОП/“, 
фаза 2 

115 671 717,60
 лв. 

115 408 769,04 лв. 262 948,56 лв. 91 869 433,70 лв. 

АПИ София – област Разработване и внедряване 
на интелигентна 
транспортна система в 
обхвата на автомагистрала 
„Тракия“ 

8 983 608,00 лв. 8 983 608,00 лв. 0 0 

Общо: 873 965 471,31 лв. 867 843 713,61 лв. 6 121 757,70 лв. 557 110 526,95 лв. 

 
Източник: ИСУН, 2020
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Предвид резултатите от анализа на развитието и състоянието на пътната 

инфраструктура по региони в страната е очевидно, че са необходими значителни 
инвестиции за повишаване на равнището на осигуреност на регионите с качествена и 
надеждна инфраструктура. От друга страна, поради ограничените финансови средства за 
инвестиции в нова пътна инфраструктура и разширяване на съществуващата е 
изключително важно такъв анализ да се прави регулярно, за да се гарантира 
икономическата обосновка на нови инвестиционни проекти в това направление. 
Очакваните ползи от прилагането на такъв подход при управлението и експлоатацията 
на регионалната пътна инфраструктура в страната са следните: 

 Ползи за държавата - преките икономически ползи за държавата ще бъдат 
постъпления от пътни и винетни  такси за използването на пътищата от по-
висок клас, както и от извършените инвестиции в транспортна 
инфраструктура, които се явяват акселератор на икономическия растеж.  

 Ползи за потребителите на транспортни услуги – изясняването на 
нуждите от нова пътна инфраструктура и инвестициите, които могат да 
бъдат планирани и реализирани в отделните региони на страната, ще 
доведат до подобряване на достъпността на потребителите до транспортни 
услуги, както и до реализирането на възможности за прилагане на адекватни 
транспортни технологии и по-висока безопасност на превозите. Всичко това 
ще създаде предпоставки  за намаляване на времето за осъществяването на 
превозите, повишаване на тяхната ефективност и в крайна сметка ще 
гарантира по-високо качество на транспортното обслужване и достъпност 
до транспортни услуги.  

 Ползи за бизнеса – създаването на условия за осъществяване на бързи и 
качествени транспортни услуги чрез осигуряването на подходяща и 
достъпна инфраструктура, ще гарантират съществени ползи за бизнеса, 
които от своя страна ще рефлектират върху оптимизиране на цените на 
стоките и услугите за крайно и индустриално потребление, а следователно 
ще доведат и до повишаване на  конкурентоспособността на националната 
икономика. От една страна добре изградената, качествена и достъпна пътна 
инфраструктура по региони на страната ще подобри взаимодействието 
между стопанските субекти на регионално, национално и европейско ниво, 
а от друга – ще осигури икономическо развитие на районите и тяхното 
оформяне като развити бизнес и индустриални центрове. По този начин ще 
се преодолеят дълбоките различия в развитието на отделните райони и ще 
се създадат предпоставки за равномерно регионално развитие на страната. 

 Ползи за икономиката на страната - вследствие на усъвършенстване на 
политиката за привличане на инвестиции в строителство, реконструкция и 
модернизация на пътната инфраструктура, се очаква развитие на 
икономиката в отделните региони на страната и осигуряване на по-високи 
приходи от данъци, вкл. местни, в резултат от повишаване на регионалната 
икономическа и търговска активност, респ. може да се очаква засилено 
икономическо развитие на страната като цяло.   

 Социални ползи – изследването на регионалното развитие на пътната 
инфраструктура и на тази основа, по-доброто планиране на инвестициите в 
нея ще създаде предпоставки за постигането на  положителен социален 
ефект от създаване на нови работни места в регионите, благодарение на 
подобрения бизнес и икономически климат, базиран на адекватно развитие 
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на пътната инфраструктура и осигуряването на достъп до нея. Очакванията 
за реализирането на финансови ползи от създаването на нови работни места 
по време на инвестиционната дейност, се основават на факта, че част от 
инвестиционните разходи ще са предназначени за труд. Съответно 
новогенерираните работни места ще осигурят приходи от данъци върху 
доходите и социални осигуровки на регионален принцип, което ще 
рефлектира в повишаване на приходните части на бюджетите на отделните 
области и общини. Освен това, подобряването на качеството на пътната 
инфраструктура ще рефлектира в намаляване на броя на пътно-
транспортните произшествия и броя на загиналите по пътищата, респ. ще се  
намалят разходите на здравната система за лечение на пострадали при ПТП 
и ще се ограничат загубите за предприятията и за националната 
осигурителна система, свързани с изплащане на обезщетения за временна 
и/или постоянна нетрудоспособност. 

 Екологични ползи – подобряването на състоянието на пътната 
инфраструктура по региони ще създаде гаранции за безпрепятственото и 
плавно осъществяване на превозите без прекъсвания и излишни престои в 
задръствания, което ще се отрази в намаляване на емисиите на парникови 
газове от транспорта и ще намали неговото вредно въздействие върху 
околната среда.  

В заключение може да се обобщи, че привличането на нови инвестиции в 
регионалното развитие на пътната инфраструктура, базирано на системен анализ на 
нейното търсене и предлагане ще гарантира подобряване на качеството и достъпа до 
транспортни услуги, ще обезпечи повишаване на икономическата активност по региони 
и ще съдейства за повишаване благосъстоянието на населението, включително 
повишаване на брутния вътрешен продукт на страната. Всичко това, ще съдейства за 
реализирането на целите и приоритетите на националната политика за развитие на 
транспорта и по-доброто интегриране на националната транспортна система в Транс-
европейските транспортни мрежи.  
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