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Abstract: Connectivity is a key economic indicator for the development of any country and 

region. Over the past 30 years, the Republic of Bulgaria has been trying to transform its 

strategic transport infrastructure from oriented towards internal use and providing 

connectivity with our two main ports - Varna and Burgas, to infrastructure providing 

connectivity to our neighboring countries. During this period, part of the connections have 

been secured, but the connections between Bulgaria and Romania through the Danube River 

remains a serious problem. The construction of bridges will contribute to the development of 

both countries and will specifically have a significant economic effect on the border areas. 
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Резюме: Свързаността е ключов икономически показател за развитието на всяка една 

страна и регион. През последните 30 години, Република България се опитва да 

трансформира стратегическата си транспортна инфраструктура от такава 

ориентирана към вътрешно ползване и осигуряваща свързаност с двете ни основни 

пристанища Варна и Бургас, към инфраструктура осигуряваща свързаност със 

съседните ни държави. За този период част от връзки са осигурени, но сериозен 

проблем остават връзките между България и Румъния през река Дунав. Изграждането 

на мостови съоръжения ще допринесе за развитието на двете държави и конкретно 

ще окаже значителен икономически ефект върху граничните райони. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Река Дунав е втората по дължина река в Европа. Над 470 км от нейната дължина са 

граница между България и Румъния. Към момента между двете държави, над река 

Дунав, са изградени два моста, първия при Русе ( България ) и Гюргево ( Румения ) е 

въведен в експлоатация на 20 юни 1954г, изграждането му е отнело 2,5години, 

дължината му е 2 800метра, като за времето си е най – големия комбиниран мост ( за 

автомобилен и железопътен транспорт ) в Европа. Втория мост свързва Видин ( 

България ) и Калафат ( Румъния ). Мостът, с наименование „Нова Европа“ е въведен в 

експлоатация през 2013г и е с дължина 1971метра, с по две автомобилни ленти във всяка 

посока, единична електрифицирана железопътна линия и велосипедна алея. 

Към настоящия момент над река Дунав са изградени множество мостове във всички 

държави, през които преминава, най – малко на брой са мостовете на територията на 

Република България – 2бр на разстояние 360км един от друг. За сравнение в Германия 

и Австрия има изградени по над 30моста на средно разстояние съответно 5км и 11км[1] 

През годините са разглеждани различни варианти за пресичане на река Дунав при 

Българо – Румънската граница. Четири са най-често обсъжданите възможности: 

1. Силистра – Калараш 

2. Втори мост при Русе – Гюргево 

3. Никопол – Турну Магуреле 

4. Оряхово – Бекет 

Всяко едно от местоположенията на следващия мост над река Дунав има своите 

предимства, но изграждането на минимум горецитираните четири ще доведе да 

мултиплициране на ефекта и ще стимулира икономически регионите. 

Изграждането на допълните мостови съоръжения е от фундаментално значение за 

реализиране на транспортните коридори север – юг през Балканския полуостров. В 

допълнение това ще доведе до подобряване на стандарта на живот както локално за двете 

държави, така и на целия регион[2]. 
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Фиг.1 Генерален план на новите пресичания на река Дунав 

 
Фиг.2 Потенциални мостове над река Дунав и транспортна инфраструктура в 

България 
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2. РЕШЕНИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ 

Правителствата на България и Румъния многократно са заявявали своя интерес за 

изграждане на допълнителни мостови въоръжения над река Дунав. 

През 2010г двете държави подписват обща декларация за изграждане на мостови 

съоръжения при Оряхово – Бекет и при Силистра – Калараш. 

През 2014г двете правителства приемат Меморандум за разбирателство, който дава 

приоритет на проучване на строителството на мостове при Никопол – Турну Магуреле 

и при Силистра – Калараш 

Транспортната стратегия на България до 2030г, приета на 21 юни 2017г., включва 

изграждането на моста Оряхово – Бекет. 

България и Румъния като държави членки на ЕС, през 2011г, са подписали 

„Стратегия за ЕС за развитие на Дунавския регион“ ( приета единодушно и 

утвърдена от ЕК ). В област на сътрудничество "Свързаност", с приоритет „Развитие 

на транспортната инфраструктура“ са посечени два проекта – изграждане на мост над 

река Дунав при Силистра – Калараш и изграждане на мост над река Дунав при Оряхово 

– Бекет. В „Националната позиция на Република България по Дунавската 

стратегия“ е предвидени моста при Оряхово – Бекет да бъде изграден чрез публично-

частно партньорство. 

Румънското правителство е утвърдило „План за устройство на националната 

територия“, където е предвидено изграждане на мост при Оряхово – Бекет. 

Общинския съвет на град Оряхово има приета „Стратегия за развитие на община 

Оряхово“, в която изграждането на трансгранично съоръжения заема основно място на 

развитието на икономиката и социалния статус на населението на общината. 
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