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ABSTRACT 
The remarkable growth of international transportation has strained the capacity of the 

transportation networks and created congestion and bottlenecks in the international 
transportation system. The inability of maritime terminals to expand port capacity and a general 
shortage of infrastructure, including highways, rail lines and terminals, increasingly result in 
delays and disruption of vital supply-chains. The main objective of this analysis is to compare 
maritime, rail and trucking options for shipping cargo between Asia and Europe. 
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Политическите промени в страните от Централна и Източна Европа и разпадането на 

бившия Съветски съюз след 1989 година предизвикаха значителни промени в 
икономическото развитие на нововъзникналите държави. Тези промени станаха причина за 
негативното развитие на транспортната система на Източна Европа и сериозна пречка за 
приобщаване към стандартите на световната икономика поради констатираното техническо и 
технологично изоставане на транспортния сектор. В транзитните страни от Средна Европа 
ж.п. транспортът беше достигнал лимита на своите пропускателни възможности, което 
наложи нарастващият трафик от и за Западна Европа да бъде насочен към автомобилния 
транспорт. В същото време появилите се нови държави – Беларус, Молдова и Украйна 
утежниха своите гранични и митнически процедури и по този начин автомобилният превоз 
загуби своите преимущества по отношение на бързина и гъвкавост при доставките. Забеляза 
се рязко увеличаване на транспортните разходи поради нерегламентирани вземания както по 
граничните и митнически пунктове, така и по вътрешните пътища на транзитните страни. 
Автомобилният трафик нарасна значително по-бързо от развитието на пътната 
инфраструктура, което доведе до появата на така наречените „тесни места” по основните 
направления в транзитните страни. Към това следва да се прибавят и увеличения брой на 
пътнотранспортните произшествия, лошото състояние на пътната мрежа и причинените от 
кражби щети. 

През последните години се забелязва увеличаване на доходите от суровини и 
нефтопродукти на Русия и Средноазиатските републики и на техните възможности за 
закупуване на промишлени и битови стоки от страните от Европейския съюз. От друга 
страна в обратното направление започна износ на суровини, руди и рудни концентрати, 
дървесина и текстилни продукти. С това значително нарасна потребността от превоз на тези 
товари, който се превозват предимно с автомобилен и ж.п. транспорт. Товарите с по-голяма 
степен на преработка са в състояние да понасят по-високи транспортни разходи. Товарите с 
по-ниска степен на преработка обаче, от Русия и Средноазиатските републики до страните от 
Централна и Западна Европа, се превозват с ж.п. транспорт, а някои от тях се превозват до 
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пристанища в Прибалтийските страни и от там с кораби до Западноевропейски пристанища. 
Възможностите за превоз на ж.п. транспорта са ограничени поради необходимостта от 
претоварване на граничните пунктове в резултат на разликите в междуосията на 
европейските и руските вагони. Този процес е свързан както с допълнителни разходи по 
претоварването, така и с увеличаване времето за доставка, повреди и липси по товара и 
други. Предвид тези недостатъци на ж.п. транспорта Русия полага големи усилия да подобри 
тази услуга и да привлече транзитни товари по направлението Европа – Азия. 
Съществуващите транспортни потоци за момента са съставени основно от насипни товари 
като масла, въглища, руди, зърно, химикали и др. и се превозват от Централна Азия до 
Украйна, Беларус и Европейския съюз. В близко бъдеще основния транзитен товаропоток по 
това направление ще се съставлява от междуконтинентални контейнерни превози, гръбнакът 
на които ще бъде Транс - Сибирската ж.п. мрежа. Въпреки продължаващата икономическа 
криза Русия през 2009 година Русия инвестира 8,76 милиарда долара за развитието на това 
направление.  

 

 
Фигура 1. Транс - Сибирската ж.п. мрежа. 

 
Най-голям автомобилен трафик на транзитни товари се наблюдава по отношение на 

потоците от/към Русия и Турция. Турция свързва Средноазиатските републики с Централна 
Европа по две основни оси: 

– Турция – Балкански страни – Германия; 
– Турция – Балкански страни – Северна Италия – Южна Франция 

– Източна Испания. 
За съжаление през последните години се засили тенденцията тези направления да се 

изместват на юг от България, като по този начин транзитните товаропотоци в голяма степен 
заобикалят нашата страна.  

Гръцкото правителство и гръцките транспортни среди формулираха и успешно 
изпълняват проекта Via Ignatia – интермодален транспортен коридор Игуменица – Солун - 
Александруполис, с продължение до Истанбул – т.е. паралелен на Коридор №8 Тирана – 
Скопие – София – Варна/Бургас.  
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 Гърция развива успешно и транспортния коридор Солун - Скопие – Белград, за сметка 
на направлението Солун - София –Лом.  

Развитието на водния транспорт и морските пристанища е от голямо значение за 
транзитните превози. В последните години усилено се говори за налагането на 
вътрешноводния транспорт и транспорта на къси морски разстояния. През периода 2004 – 
2006 година, с икономическия растеж и предизвиканото от него нарастване на вноса и 
износа, се създадоха условия за натоварване капацитета на пристанищната инфраструктура, 
увеличаване обема на морските превози и ръст на услугите свързани с морския транспорт и 
пристанищната дейност. Забеляза се ясна тенденция за бързо развитие на контейнерните 
превози, като българските пристанища също отбелязват увеличение на оборота на 
контейнери, като нарастването средно годишно е около 20 %. В сравнение с останалите 
пристанища в района обаче, този ръст е незначителен. През българските морски пристанища 
не преминават почти никакви транзитни товари, като техния обем от общия товарооборот на 
нашите пристанища е под 5%. 

В същото време пристанище Солун обработва товари не само за и от Гърция, а и от 
Македония, Южна Сърбия и Югозападна България. Това поставя България в положението не 
само да не обработва транзитни товари, а българските пристанища да не обработват една 
значителна част от вноса и износа на страната.  

Политиката на румънските транспортни среди и румънското правителство е да 
концентрира товаропотоците в направление към пристанище Констанца, недопускайки 
съществени товаропоци да преминават през България. Товарите по направленията Варна – 
Самсун и Варна – Грузия (основания за транспортен коридор Русе-Варна) се прехвърлиха в 
порт Констанца. От известно време Сърбия също използва пристанище Констанца като 
основна врата за преминаване на голяма част от вноса и износа на страната от и за Азия и 
Русия.  Не е маловажен и фактът, че румънската стратегия за Коридор №7 (Ротердам – 
Констанца) е подкрепена от Европейската комисия и от водещите западноевропейски 
компании, докато в същото време, за българските речни пристанища почти не се говори.  

Опита на България да развива фериботни превози в Черно море също не се увенчава с 
особени успехи. Връзката Варна - Иличевск има възможност годишно да транспортира и 
обработва около 3 милиона и 200 хиляди тона товари, но се използва едва 10 - 15 процента от 
капацитета, като се експедира средно 1300 вагона годишно и обработва около 200 000 тона 
товари във вагони. Отказаните официални заявки през 2006 година. за износ на стоки от 
България към Русия като количество са четири пъти повече от превозените. Значителен ръст 
има в заявките за износ на вино, алкохол, лекарства и други акцизни и не акцизни стоки. 
През 2007 и 2008 година дори част от фирмите престанаха да търсят услугите на ферибота 
Варна - Иличевск, тъй като за украинците връзката не е приоритетна и се създават 
финансови и други затруднения по вече договорени условия с БДЖ.  
Интерес представляват превозите на контейнери и товарни автомобили, които бележат ръст 
и уплътняват фериботните кораби. През 2009 година стартира се откри нова фериботна 
връзка Варна – Кавказ.  Фериботният комплекс Варна е уникален комплекс, като ние сме 
единствената страна в Евросъюза, където без претоварване вагоните могат да преминават от 
руско/1520мм/ към европейско/1435мм/ междурелсие. На всички вагони, които пристигат от 
Русия, без проблеми се сменят колоосите и се движат по ж.п. мрежата. Връзката скъсява 
разстоянието между България и Русия с около 800 км. и намалява времето за доставка. Тези 
предимства обаче не водят до голям товарооборот по направлението. 

През 2010 година по направлението са превозени около 80 хиляди тона товари, които в 
голямата си част идват от Русия и са предимно втечнени газове- пропан и бутан. Към 
момента по фериботната връзка Варна - Кавказ се превозват товари един път седмично. 
Транспортират се предимно природен газ, минерални торове, фасул и др., като реализацията 
на транзитни превози е нищожна. 
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Основните проблеми и причини за изоставането на България в превоза на транзитни 
товари най-общо могат да се открият в следното: 

- неефективното законодателство; 
- непоследователната държавна данъчна политика; 
- запазването на преобладаващия дял на държавната собственост в сектора (в 

момента приватизацията е засегнала единствено областта на  услугите); 
- тежката бюрократизация от страна на държавата на много от дейностите; 
- липсата на чуваемост от страна на държавата за проблемите и на диалог с 

браншовите организации от сектора; 
- почти пълна липса на инвестиции в транспортната и в частност в 

пристанищната инфра- и суперструктура в продължение на повече от 15 години;  
- наличие на административни пречки, възпрепятстващи корабния и товарния 

трафик през българските пристанища и гранични пунктове. 
 
От направения анализ на транзитните превози по направлението Западна и Централна 

Европа и Близкия и Среден Изток можем да откроим два извода: 
1. Очертават се основните предимства на вътрешноводния транспорт, който го правят 

особено подходящ за транзитни превози по гореспоменатото направление, а именно: 
- Възможности за превоз по разписание от/до дунавски пристанища на контейнери, 

леки товарни автомобили и други стоки с по висока степен на преработка; 
- Превоз на товарите в централната част на Западна Европа по близо до пунктовете на 

зараждане и доставяне на товарите; 
- Избягване на част от транзитните превози през балтийските пристанища по вода и 

през териториите на Украйна, Полша, Молдова, Румъния и Беларус по железница и шосе; 
- Съкращаване срока на доставка в сравнение с железопътен транспорт; 
- Ще се разшири номенклатурата и обема на търгуваните стоки (с по-ниска цена) в 

резултат на по-ниските транспортни разходи. 
2. Благоприятното географско положение на България само по себе си не е гаранция за 

бурно развитие на международните транзитни превози. Необходими са огромни инвестиции 
най-вече за подобряване и поддържане на съществуващата инфраструктура и в по-малка 
степен – за доизграждане на липсваща такава. В този смисъл, правилното определяне на 
приоритетите в кратко-, средно- и дългосрочен план е от изключително значение с оглед 
максимализиране на очакваните ползи при ефективно използване на наличните ограничени 
ресурси и при отчитане на приоритетите на ЕС и на съседните държави. 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. 
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