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Инвестиции и реформи, заложени в 
„Национален план за възстановяване и 
устойчивост“



ИНВЕСТИЦИИ



Финансов обзор на инвестициите

№ Проект От ПВУ
(хил. лв)

От ДБ
(хил. лв)

Общо от 
ПВУ и 

ДБ/Соб-
ствено

Собстве-
но 

финанси-
ране

(хил. лв)

15 г. 
поддръж
ка от ДБ
(хил. лв)

1
Доставка на мотриси за крайградски 
превози - 7 бр. двуетажни и 35 бр. 
едноетажни

372 625 159 900 532 525 0 200 000

2
Доставка push-pull intercity състави за 
основни направления - 20 състава - (1 
локомотив+4 вагона+1 команден вагон)

271 515 195 985 467 500 0 215 000

3

Инсталиране на бордово ETCS оборудване 
на минимум 108 бр. ТПС на всички 
превозвачи за пътнически и товарни 
превози в България

63 000 0 126 000 63 000 0

4 Софийски метрополитен - Етап 3 - от Хаджи 
Димитър до Левски-Г 3 метрост. 217 466 0 217 466 0 0

5 „Зелена мобилност“ –подкрепа за устойчива 
градска мобилност

97 000 3 000 100 000 0 0

ОБЩО: 1 021 606 358 885 1 443 491 63 000 420 000
28 000
/год.



1. Въвеждане на редовно тактово влаково обслужване 
(тип S-bahn) в крайградските райони на София, Пловдив 

и други градове чрез закупуване на едноетажни и 
двуетажни оперативно съвместими електрически 
мотрисни влакове с максимална скорост 160 км/ч, 

оборудвани с ERTMS



Какво предвижда инвестицията?

• Доставка на 7 бр. двуетажни мотриси за Софийската агломерация (предимно 
до Перник);

• Доставка на 35 бр. едноетажни мотриси за София и другите агломерации;

• Ангажиране на държавата в поддръжката на мотрисите за следващите 15 
години като част от договора с доставчика;

• Заводски оборудвани с ETCS level 2, baseline 3.4/3.6;

• Организиране на нов тактов график за обслужване на крайградските превози 
в агломерациите;

• Мотрисите ще бъдат собственост на държавата, а операторът ще ги оперира 
като техен „keeper“.



Какво предвижда инвестицията?

За други агломерации също ще бъде предвидено тактово обслужване



2. Подобряване на обслужването на пътници с бързи 
влакове (InterCity) по основните направления в страната 
чрез закупуване на едноетажни оперативно съвместими 

електрически push-pull влакове (локомотив, вагони и 
команден вагон) с максимална скорост 200 км/ч, 

оборудвани с ERTMS



Какво предвижда инвестицията?

• Доставка на 20 бр. Intercity push-pull състави, състоящи се от 1 локомотив, 4 
вагона и 1 команден вагон за обслужване на бързи влакове;

• Ангажиране на държавата в поддръжката на съставите за следващите 15 
години като част от договора с доставчика;

• Заводски оборудвани с ETCS level 2, baseline 3.4/3.6;

• Организиране на нов график за обслужване на направленията;

• Мотрисите ще бъдат собственост на държавата, а операторът ще ги оперира 
като техен „keeper“.



Какво предвижда инвестицията?

Марш-
рут Направление

дневни 
чифтове

нощни 
чифтове

общо 
чиф-
тове

1 София – Свиленград * 5  5
2 София – Варна (ГО) * 4 1 5

3
София – Горна 
Оряховица 1  1

4 София – Бургас (КВ) 3 1 4
5 София – Русе 2 1 3
6 Русе – Пловдив (ДГ) 3  3

7
София – Благоевград 
* 5  5

8 София – Видин 3  3
9 Враца – Варна (ГО) 1  1

10 София – Варна (ПО) * 2 1 3
11 София – Бургас (ПО) * 3 1 4

12
Пловдив – Бургас 
(ПО) * 3  3

13
Пловдив – Варна (ПО) 
* 2  2

14 Русе – Варна 4  4
Заб. Използвани съкращения:
(ГО) – влакът се движи през Горна Оряховица
(КВ) – влакът се движи през Карлово
(ДГ) – влакът се движи през Димитровград
(ПО) – влакът се движи през Пловдив



3. Внедряване на Европейската система за управление 
на влаковете (ERTMS) на бордово оборудване на 

магистрални нулевоемисионни електрически локомотиви 
и нулевоемисионни електрически мотрисни влакове, 
които оперират по конвенционалната жп мрежа на 

Република България.



Какво предвижда проектът?

• Доставка на минимум 108 бр. комплекти бордово оборудване за тягов 
подвижен състав (локомотиви и мотриси) за всички товарни и пътнически 
превозвачи в страната;

• Процедура с държавна помощ – 50% финансиране от ПВУ и 50 % собствено 
финансиране;

• Отговаря се на европейските препоръки за оборудване на наличен подвижен 
състав;

• За локомотиви и мотриси с остатъчен живот от минимум 10 години;

• Оборудването трябва да се използва минимум 10 години;

• ETCS ниво 2 (L2), норма 3 (Baseline 3) с версия 3.4.0, с бъдещ преход към 
версия 3.6.0 само с ъпдейт на софтуера или изначално с версия 3.6.0



4. Осигуряване на 
устойчива 

транспортна 
свързаност чрез 

изграждане на Етап 3 
от Линия 3 на метрото 

в гр. София



Какво предвижда инвестицията?

• 3 км ново трасе с 3 броя нови метростанции между жк Хаджи Димитър и жк Левски-В/Г в 
София;

• 7,6 млн. пътника през първата година;

• До 7 хиляди автомобила по-малко на ден;

• 6290 спестени човекочаса дневно;

• Увеличаване делът на бързия и екологичен електротранспорт;

• Проведени търгове. Стартирано строителство през март 2022 г.



Какво предвижда инвестицията?



5. „Зелена мобилност“ 
–подкрепа за 

устойчива
градска мобилност



Какво предвижда инвестицията?

• 68 бр. електробуси и тролейбуси за 40 по-малки градски общини с население над 15 000 д.;

• Изграждане на 27 бр. зарядни станции в 10 общини;

• Интелигентни системи – тикет системи, информационни табла, приложения и др.;

• Инфраструктурни мерки –  5 бр. пешеходни надлези, осветяване на 170 бр. пешеходни 
пътеки, 110 км велосипедна инфраструктура и др. в 15 общини;

• Разработване/актуализиране на „Генерални планове за организация на движението“;

• Увеличаване делът на бързия и екологичен електротранспорт.



РЕФОРМИ



Национален стандарт 
за билетни системи

• Базиран на международният стандарт ISO 24014-1;

• Ще направи тикет системите в страната оперативно съвместими;

• Ще даде възможност да се издават единни превозни документи;

• Ще позволи интегрирането на тикет системите в национална тикет система;

• Ще стане възможно наличието на годишна карта за пътуване за цялата страна;

• Ще стане възможно автоматично да се събират данни за пътуванията, които да се ползват 
за оптимизиране на транспортната услуга .



Национална билетна система

• Базирана на националния стандарт;

• Ще стартира първо в железницата като гръбнак на обществения транспорт;

• Всеки превозвач ще може да се интегрира;

• Пътниците ще имат гарантирано пътуване от врата до врата;

• Разнообразни пакети от превозни документи за пътниците;

• Ще могат да се интегрират и допълнителни системи за микромобилност или индивидуален 
транспорт;

• Ще се събират автоматично данни за пътуванията, които ще се ползват за оптимизиране 
на транспортната услуга.



Ваучерна система за годишни 
карти за транспорт

• Въвеждане на ваучери за покриване на транспортни разходи на работниците (подобно на 
ваучерите за храна), чрез които да им се осигуряват годишни карти за обществен 
транспорт;

• Много важна реформа за по-малките градове;

• Ще може да се осигури обществен транспорт до големи работодатели в страната, 
намалявайки индивидуалните пътувания;

• Ще се намалят разходите на фирмите за превоз на работниците;

• Общините ще разполагат с повече средства от продадени превозни документи;

• Делът на обществения транспорт в по-малките градове се очаква да се удвои.



Актуализация на ПМС и Наредба

• Актуализации на ПМС 66/15.04.1991 г. и НАРЕДБА за "условията и реда за предоставяне 
на средства за компенсиране…";

• Децата, учениците и студентите до 26 г. ще могат да ползват безплатно обществен 
транспорт;

• Държавата ще компенсира адекватно превозвачите;

• Наредбата ще намали бюджетната тежест за общините, освобождавайки средства за по-
редовен обществен транспорт и модернизацията му.



Ново законодателство

• Нов Закон за пътническите превози и пакет от подзаконови нормативни актове:

- Наредби;

- Правилници;

- Стандарти.



Нова Национална транспортна 
схема

• Нова Национална транспортна схема, с железопътен гръбнак и организация, такава че 
различните видове транспорт да се допълват, а не да се конкурират;

• Въвеждане на единна система за управление и контрол в превозните средства – повишава 
се безопасността за пътниците, контрола на качеството на услугата и нейната 
ефективност;

• Гарантиран обществен транспорт от и до всяко едно населено място в страната;

• Реален дистанционен контрол на превозвачите, гарантирайки както техните права, така и 
правата на пътниците.



ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ



Други възможности

• ОП „Развитие на регионите“ (2021 – 2027 г.) -10-те големи градски общини;

• Финансиращи структури за нисколихвени заеми – Фонд за градско развитие, ЕБВР, ЕИБ, 
Световна банка и др.;

• Държавна програма за инвестиции в общините;

• Други



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Заключение

• Създават се предпоставки за сериозно увеличение на дела на железопътния транспорт и 
превръщането му в истински гръбнак на транспортната система;

• Повече общини ще имат достъп до финансиране за изграждане на нулевоемисионен 
обществен транспорт;

• Държавата ще въведе съвременна нормативна база, която да регулира и управлява 
развитието на обществения транспорт;

• Качеството, безопасността и достъпността до обществен транспорт на населението ще се 
увеличат, създавайки реални предпоставки за значително намаление на индивидуалните 
пътувания.



Благодаря Ви за 
вниманието!

Виктор Чаушев – експерт 
„Транспортно планиране

Юни 2022 г.


