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Резюме: Статията акцентира вър-
ху ролята на иновациите като предпос-
тавка за използването на интегрирани 
транспортни системи и внедряване на 
интелигентни транспортни системи за 
постигане на по-висока ефективност и 
устойчиво развитие на регионите. Раз-
гледани са няколко примера за регионални 
проекти за приложение на интелигентни 
транспортни системи и използване на 
интермодален транспорт в Европейския 
съюз. На базата на направените срав-
нения и анализ е дадено предложение за 
изграждане на интермодален хъб на те-
риторията на област Видин и създаване 
на единна информационна система в рам-
ките на Дунавския регион, което ще за-
сили транспортната свързаност, тран-
сграничното сътрудничество и интегра-
цията на по-слабо развитите региони от 
източната част на Дунавския регион.

Целта на настоящото изследване е да 
даде перспективи за внедряване на инова-
ции и развитие на област Видин, за да се 
подобри регионалната свързаност, като 
основните задачи в разработката са на-
сочени към създаване на регионален про-
фил на разглеждания район и разглеждане 
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на примери за добри практики от между-
народната сцена.  

В резултат от разработката може да 
се обоснове, че внедряването на иновации 
са предпоставка за социално-икономическо 
развитие на регионите.

Ключови думи: иновации, регион, разви-
тие, интелигентни транспортни системи, 
интермодален хъб.

JEL: R10.

Увод

Глобализацията и съвременното раз-
витие на цифровите технологии оказ-

ват все по силно влияние върху работните 
места, промишлените отрасли, бизнес мо-
делите, икономиката и обществото като 
цяло (Берберова-Вълчева и др., 2011). Бъде-
щото предизвикателство за регионите на 
ЕС е да са в състояние да се конкурират 
на световно равнище с другите най-на-
преднали икономически сили, тъй като те 
повече от всякога са част от глобализира-
ния свят. Ето защо те трябва да намерят 
начини да станат по-устойчиви и конкурен-
тоспособни, като предприемат конкретни 
действия на равнище ЕС, на национално и 
местно равнище.

Разделението по отношение на конкурен-
тоспособността и иновациите между някои 
напреднали региони на ЕС и по-слаби таки-
ва се задълбочава. Иновациите са един от 
основните икономически фактори за насър-

Иновациите в регионите като стимул 
за интегрираните транспортни 
системи
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чаване на заетостта (Nikolov, Tsolov, 2018). 
Определянето на иновационния потенциал на 
тези региони и съсредоточаването върху за-
силването на техните местни предимства, 
намаляването на разликите в развитието 
и повишаването на конкурентоспособност-
та могат да спомогнат за укрепването на 
устойчивостта.

Създаването на трансевропейски мре-
жи е голям паневропейски проект за транс-
портна инфраструктура, насочен към: 
„Гладкото функциониране на вътрешния 
пазар и укрепването на икономическото 
и социалното сближаване, осигуряване на 
устойчива мобилност на хора и стоки при 
най-добрите социални, екологични и без-
опасни условия на труд и интегриране на 
всички видове транспорт, като се вземат 
предвид техните сравнителни предимства 
(Европейска комисия 2007: 3).“ 

Инвестициите в транспортната ин-
фраструктура обаче не са достатъчни за 
социално-икономическо развитие на опре-
делени региони (Crescenzi, Rodriguez-Pose, 
2012). Необходимо е увеличение на инвес-
тициите в иновации и технологичното им 
развитие.

Иновациите са предпоставка за из-
ползване на интегрирани транспортни 
системи и внедряване на интелигентни 
транспортни системи, за постигане на 
по-висока ефективност и устойчиво раз-
витие на регионите.

Иновации в транспорта

Иновациите в транспорта също са ва-
жна част от развитието на регионалните 
системи. Инвестирането в транспорт и 
транспортната инфраструктура е сред-
ство за постигане на териториално сбли-
жаване, намаляване на икономическите 
различия и насърчаване на икономическо-
то развитие. Иновациите в транспорта 
целят намирането на подходящи решения 
за решаване на съществуващи проблеми 

като: задръствания, потребления, свърза-
ни с енергията, недостатъчен капацитет 
на транспортната инфраструктура, еколо-
гични проблеми и др. Развитието на инфор-
мационните технологии доведе до тяхното 
използване в транспорта чрез внедряване 
на интелигентни транспортни системи 
(Николова, 2017). Те могат да бъдат използ-
вани в различни области като:

 • Системи за информация при пътуване;
 • Системи за управление на движението;
 • Системи за таксуване и плащане;
 • Системи за товарен транспорт 

и логистика;
 • Системи за безопасност на превоз-

ните средства;
 • Системи за планиране на пътувания-

та и маршрутите;
Както транспортът, така и интели-

гентните транспортни системи не мо-
гат да функционират без съответната 
инфраструктура; за тази цел е необходи-
мо изграждането на техническа, информа-
ционна и комуникационна инфраструктура, 
която да гарантира непрекъснатост на 
трансрегионални и трансгранични преходи 
на информация.

Основна цел на европейската полити-
ка за иновации в регионите и транспорта 
е постигане на по-висока ефективност и 
устойчиво развитие чрез усъвършенст-
ване на трансевропейската транспортна 
мрежа и внедряването и разпространение-
то на интелигентните транспортни сис-
теми по нея. Това води до интегриране и 
гладко функциониране на системи за ефек-
тивно управление и контрол на трафика по 
цялата мрежа на територията на Европа.

 Регионални проекти за прило-
жение на интелигентни транс-
портни системи

В периода 2001 – 2006 г. е реализирана 
програма ТЕМРО, която има за цел пости-
гане на по-високо ниво на координация  и 



47

Икономическо развитие

приложение на интелигентни транспортни 
системи в ЕС, както и повишаване на без-
опасността и качеството на услугите по 
пътната мрежа чрез проекти за регионал-
но трансгранично сътрудничество. Такива 
регионални проекти са:

 ¾ VIKING – включващ страните: Швеция, 
Норвегия и Дания; 

 ¾ STREETWISE – реализиран във Велико-
британия;

 ¾ CENTRICO – страните и регионите от 
Централна Европа;

 ¾ ARTS – устойчиво развитие в градски-
те региони: Брайтън, Будапеща, Дрез-
ден, Генк и Стокхолм;

 ¾ SERTI – участници са Франция и Испания;
 ¾ CORVETTE – включва страните от Ал-

пийския регион;
Основните резултати от тези проекти 

са: събиране на информация за трафика и 
пътните условия, изграждане на центро-
ве за контрол на трафика и предаване на 
данни, канали за предаване на съобщения, 
таксуване и др.

Друг регионален проект, който има съ-
ществено значение за насърчаване на съ-
трудничеството в Югоизточна Европа 
по отношение на внедряването на инте-
лигентните транспорти системи, е про-
ектът SEE-ITS. Обхватът на проекта е 
съсредоточен върху съвместно прилагане 
на наблюдение и контрол върху сухопътни 
транспортни мрежи на транснационално, 
регионално и местно ниво с цел: оптимална 
употреба на пътна и транспортна инфор-
мация, непрекъснатост на услугите за уп-
равление на трафика, безопасност и сигур-
ност и свързване на превозно средство с 
транспортната инфраструктура. Този про-
ект спомага за осъществяване на широко-
мащабни действия с оглед интегрирането 
на интермодалното управление и системи-
те за информация в региона на Югоизточна 
Европа.

До 2020 г. е разработена програма Easy 
Way, която чрез различни проекти за пре-

дприемане на действия и сътрудничество 
между страните членки  разпространява и 
внедрява интелигентни транспортни сис-
теми по основните коридори на трансевро-
пейската пътна мрежа. Целите на програ-
мата до 2020 г. са:

 • Намаляване броя на жертвите от 
ПТП с 25%;

 • Намаляване на задръстванията с 25%;
 • Намаляване на емисиите на парнико-

ви газове от трафика с 10%;
Така в рамките на програмата на тран-

севропейската транспортна мрежа се цели 
да може да се гарантира устойчива мобил-
ност, сигурност и безопасност при транс-
портиране, опазване на околната среда и 
намаляване загубите на време.

Целите на програмата сега отново са 
свързани с постигане на широко прило-
жение на интелигентните транспортни 
системи в европейското пространство, с 
акцент върху развитието на интермодал-
ността, трансрегионалното и трансгра-
нично сътрудничество.

Интермодален транспорт

По отношение на внедряване на инова-
ции и технологии в транспорта за улес-
няване превоза на пътници и товари по 
различни направления се фокусираме върху 
възможността за комбинирано използване 
на различни видове транспорт на дълги 
разстояния. Това осигурява улеснено тран-
сгранично пътуване, регионално сближава-
не, транспортна сигурност и минимизиране 
на вредните ефекти чрез усъвършенства-
не на интермодалния транспорт. Интермо-
далният транспорт представлява  транс-
портиране на хора и стоки от едно място 
на друго, като се използват два или повече 
вида транспорт. Интермодалността  е 
предпоставка за увеличаване на степента 
на свързаност между различните транс-
портни мрежи. Изградената транспорт-
на мрежа трябва да осигурява ефективни 
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връзки между столиците и големите гра-
дове на страните от ЕС (Nikolov, Botseva, 
2018), пристанища, летища, гранични пун-
ктове и други икономически центрове.

Интермодалните превози съчета-
ват предимствата на различните видове 
транспорт и същевременно преодолява-
не  на недостатъците на всеки от тях. За 
прехвърлянето на пътници и товари от едно 
транспортно средство на друго се използ-
ват така наречените транспортни хъбове 
или интермодални терминали. Тези хъбове 
представляват пунктове за връзка между 
различните видове транспорт, обхваща-
щи: гари, автогари, летища, пристанища. 
Тези терминали представляват регионални 
транспортни центрове, които оказват съ-
ществено влияние върху икономическото 
развитие на територията. 

Внедряването на информационните тех-
нологии в интермодалния транспорт е от 
съществена важност за производителите 
на стоки в различни региони, превозвачите 
и пътниците, като по този начин може да 
се планират маршрутът, видовете транс-
порт, разходите и времето за превоз от 
едно място на друго и осигуряване на непре-
къснатост на транспортния процес.

От изложеното дотук може да се даде 
предложение за изграждане на интермодален 
хъб на територията на Северозападен реги-
он, в близост до гр. Видин.

Видин е разположен край р. Дунав. Той е 
град на три граници (България, Румъния и 
Сърбия). На 30 км от града се намира ГКПП 
„Връшка чука“, а на 45 км – ГКПП „Брегово“, 
които осигуряват връзка с Сърбия. В непо-
средствена близост е Фериботният ком-
плекс „Видин-Калафат“ с товарно приста-
нище, както и наскоро построеният Дунав 
мост-2, което го свързва с Румъния. През 
територията на града преминават два от 
трансевропейските транспортни коридо-
ра: № 4 (свързва Северно с Черно, Балтий-
ско и Средиземно море)  и № 7 (река Дунав, 
осъществява връзка между градските зони 
от Южна Германия, Виена, Братислава, Бу-
дапеща, Белград, Видин, Русе и Букурещ с 
Черно море) (Петров, 2010). В близост до 
Видин е разположена и свободна безмитна 
зона „Свободна зона – Видин“ ЕАД в съ-
седство с товарното пристанище и фе-
риботния комплекс. Зоната разполага с из-
градена закрита площадка, нефтостанция 
за зареждане на транспортни средства, 
както и терминал за зареждане на кораби, 

Северозападен регион

Област NUTS III
БДС по икономически сектори

БДС 
млн лв

БВП 
млн. лв

БВП на човек 
от населението, лв

Аграрен Индустрия Услуги

Видин 86 76 335 497 576 6 401

Враца 143 658 607 1 408 1 632 9 579

Ловеч 182 301 492 976 1 131 8 674

Монтана 139 304 472 915 1 060 7 801

Плевен 161 420 994 1 575 1 825 7 300

Таблица 1. БДС и БВП по икономически сектори, данни 2016, актуализация 26.01.2018, НСИ
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осъществяващи международен транспорт по 
река Дунав.

От таблиците се забелязва и може да се 
отбележи, че  Видин е най-слабо икономически 
активната област от региона, за което има 
редица фактори, от които с голяма важност 
е транспортната инфраструктурата.

От значение за развитието на област 
Видин като модерна европейска админи-
стративна единица е транспортно-кому-
никационната система. Като част от два 
транспортни коридора, областният цен-
тър може да се определи като транспор-
тен център от първи ранг. Изграждането 
на транспортен хъб, който да осигури ин-
термодален транспорт в града, е от регио-
нално транспортно и икомическо значение, 
тъй като ще стимулира както товарния 
превоз да се осъществява по-лесно, по-бър-
зо и по-ефективно, така и международния 
пътнико-поток.

В България има реализирани проекти за 
внедряване на интелигентни транспортни 
системи в речния транспорт; това е про-
ект „Създаване на речна информационна 
система в българската част на река Ду-
нав – БУЛРИС“. Проектът спомага за реа-
лизиране на общата европейска политика 
за подобряване на условията за движение 
на плавателни съдове по р. Дунав, която е 
една от най-важните оси за развитие на 

европейската транспортна мрежа. БУЛРИС 
поставя началото на изграждането на сис-
тема за речни информационни услуги, оси-
гуряващи по-ефективен, сигурен и устой-
чив транспорт по реката. Изграждането 
на системата и предоставянето на услу-
ги като: електронни навигационни карти, 
достъп до данни в реално време за графи-
ка на пристигане на корабите, оптимално 
използване капацитета на терминалите, 
разпределение на товарите и съкращаване 
сроковете за обработка, планиране на вре-
мето и маршрута за плавателните съдо-
ве, наблюдение, контрол върху превозите и 
създаване на условия за координация между 
различните институции, извършващи кон-
трол на товарите и корабите, което ще 
направи вътрешноводния транспорт по р. 
Дунав по-ефективен и по-устойчив.

Финансиране на проекти

Финансирането на проекти за изграж-
дане и модернизация на транспортната ин-
фраструктура, интермодални терминали и 
внедряване на интелигентни транспортни 
системи на европейско ниво се осъществя-
ва от няколко основни инструмента: меха-
низъм „Свързана Европа“, Кохезионен фонд 
и Европейския фонд за регионално разви-
тие. Подкрепата по механизма „Свързана 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016

1
Дължина на първокласните пътища (км) 74 74 74 74 74

2
Дължина на второкласните пътища (км) 91 91 91 91 91

3
Дължина на третокласните пътища (км) 446 446 450 450 450

4
Дължина на железопътните линии (км) 101 108 108 108 108

Таблица 2. Съществуващите пътища в област Видин – 2012-2016, НСИ
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Европа“ се предоставя чрез грантове – не-
възвръщаеми инвестиции от бюджета на 
ЕС. През 2009 г. е създаден паневропейски 
фонд „Маргьорит“ за подкрепа на енерге-
тиката, борба с климатичните промени 
(Nikolov, Vasileva, 2017) и инфраструктура-
та, като се предвижда финансиране за из-
граждане на нови обекти и съоръжения, и за 
рехабилитация, модернизация и разширява-
не капацитета на съществуващи обекти.

В рамките на програмата „Хоризонт 
2020“, към Изпълнителна агенция „Трансев-
ропейски транспортни мрежи“, е обособена 
Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“, 
която има за цел да осигурява техническо 
и финансово управление на проекти по про-
грамата. Изпълнителна агенция „Иновации 
и мрежи“ е отговорна за изпълнението на: 
Механизъм „Свързана Европа“ и част от 
програмата „Хоризонт 2020“ – „Интели-
гентен, зелен и интегриран транспорт“.

Финансирането от национални опера-
тивни програми може да се осъществи от:

 • ОП „Транспорт и транспортна инфра-
структура 2014 – 2020 г.“

 • ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“

Иновативна система Хиперлуп

Нарастващата световна икономика из-
исква по-бързи, по-ефективни и по-безопас-

ни видове транспорт. Именно системата 
Хиперлуп е един иновативен вариант, който 
с неговата свръхзвукова скорост може да 
свързва две точки за отрицателно време. 
Системата е предвидено да развива ско-
рост до 1200 километра в час и е предназна-
чена главно за превоз на пътници и товари 
от едно място до друго.  С предвидената 
скорост това ще е най-бързият, но съще-
временно и най-безопасният транспорт 
в световен мащаб, като за това си има и 
няколко обосновки: самият проект за из-
граждането на този нов вид транспорт, а 
именно трасето, по което ще се извършва 
движението – тръби с ниско налягане, при 
които триенето е по-слабо и задвижват 
сувалката с електричество, което ще идва 
от соларните панели, изградени върху кон-
струкцията на трасето,  след което дви-
жението преминава посредством магнитни 
полета и система за левитация. Само 5 % 
от трасето са необходими за задвижване, 
а през останалата част капсулата само 
се плъзга. Втората обосновка е това, че 
системата не се влияе от повечето мете-
орологични събития, като една от целите 
е да се надмине безопасността на всички 
съществуващи транспортни системи и с 
тази цел е създаден специален екип по безо-
пасност, който да работи с регулаторните 
органи, за да определи и приложи протоколи-

Фигура 1. Снимка: Първата капсула, произведена в Испания. 03.12.2018 г.
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те за безопасност на най-добрите практи-
ки. Големите предимства на системата са: 
бързина, екологичност и сигурност.

Има няколко проекта, предвидени за из-
граждане в световен мащаб, които пред-
виждат свързването на градовете Братис-
лава – Виена, Париж – Амстердам, Лос Ан-
джелис – Ню Йорк и Дубай – Абу Даби. Вече 
системата мина няколко теста, правени 
в пустиня, близо до Лос Анджелис, като 
тестовете се увенчаха с успех. В Испания 
започнаха произвеждането на кабинките, 
като първата такава е с дължина от 32 
метра и с тежест от 5 тона. 

Заключение

В съвременния технологичен свят ино-
вациите заемат централно място в раз-
работването и реализирането на бизнес, 
регионални, национални и наднационални 
стратегии за развитие. От направения 
анализ може да заключим, че иновациите 
са предпоставка за социално-икономиче-
ското развитие на регионите.

Транспортът и транспортната инфра-
структура са от съществено значение 
за интегриране на европейските регио-
ни чрез развитието и усъвършенстване-
то на трансевропейската транспортна 
мрежа и внедряване на интелигентните 
транспортни системи.

От разгледаните примери за регио-
нални трансгранични проекти за коор-
динация  и приложение на интелигентни 
транспортни системи в ЕС е предпос-
тавка за създаване на такъв регионален 
проект, който да обхваща всички страни, 
попадащи в обхвата на Дунавския регион. 
Така ще се работи в посока на: сътруд-
ничество, обмен на информация и внедря-
ване на технологии между всички регио-
ни по продължението на транспортните 
коридори и използване потенциала на р. 
Дунав, изграждането на  единна система 

за речни информационни услуги, осигуря-
ващи по-ефективен, сигурен и устойчив 
транспорт по реката.

Всичко това е предпоставка за създа-
ване на един успешен интермодален хъб 
на територията на област Видин, което 
ще засили транспортната свързаност, 
трансгранично сътрудничество и инте-
грацията на по-слабо развитите региони 
от източната част на Дунавския реги-
он. Видин би се превърнал в регионален 
транспортен център и двигател на ико-
номическо развитие на Северозападния 
регион.

Изграждането на системата Хиперлуп 
на територията на България, обслужва-
ща транспортния трафик както на хора, 
така и на стоки в посока Видин – Ис-
танбул (връзка Европа – Азия), ще сти-
мулира подобряването в регионалната 
свързаност и икономиката на областта 
и  създаване на съвременна и иновативна 
интегрирана транспортна система. Осъ-
ществяването на трасето с изграждане 
на допълнителни станции в основни об-
ластни центрове в Северна и Южна Бъл-
гария ще засили комуникативността и 
ще намали регионалните различия. 

Цитирани източници:

Берберова-Вълчева, Цв.,  Р. Велева, 
Вл. Вълков, 2011. „Обслужване на “едно гише” 
– стъпка към електронното управление“. 
В: Сборник с доклади от III Международна 
научна конференция “Е-УПРАВЛЕНИЕ”, Из-
дателство на ТУ – София, София, 2011, 
ISSN 1313 – 8774, с. 88-98.
(Berberova-Valcheva, Tsv., R. Veleva, 
Vl.  Valkov, 2011. „Obsluzhvane na “edno gishe” 
– stapka kam elektronnoto upravlenie“. V: 
Sbornik s dokladi ot III Mezhdunarodna nauchna 
konferentsia “E-UPRAVLENIE”, Izdatelstvo na 
TU – Sofia, Sofia, 2011, ISSN 1313 – 8774, 
s. 88-98)



Интегрирани транспортни системи

52

Икономическо развитие

Икономически и социални алтернативи, брой 1, 2020

БУЛРИС, 2016. Речна информационна сис-
тема в българската част на река Дунав, 
http://www.bulris.bg/project-bulris
(BULRIS, 2016. Rechna informatsionna sistema 
v balgarskata chast na reka Dunav, http://www.
bulris.bg/project-bulris)

Национален статистически институт, 
http://www.nsi.bg/
(Natsionalen statisticheski institut, 
http://www.nsi.bg/)

Николова, Х., 2017. Интелигентни транс-
портни системи. Политика и практика за 
внедряване“. София, ИК – УНСС.
(Nikolova, H., 2017. Inteligentni transportni 
sistemi. Politika i praktika za vnedryavane“. 
Sofia, IK – UNSS)

Петров, К., 2010. Геоикономическо значе-
ние на Коридор 7 за Северна България, 
сп. Геополитика, бр. 3, (https://geopolitica.eu/).
(Petrov, K., 2010. Geoikonomichesko znachenie 
na Koridor 7 za Severna Bulgaria, sp. 
Geopolitika, br. 3, (https://geopolitica.eu/))

Стратегия на Европейския съюз за Дунав-
ския регион, 2011.
(Strategia na Evropeyskia sayuz za Dunavskia 
region, 2011)

Crescenzi, R., Andrés Rodríguez-Pose, 2012. 
Infrastructure and regional growth in the 
European Union“.

ETSI, 2018. Automotive Intelligent Transport 
Systems., http://www.etsi.org

European Commission, Intelligent Transport 
Systems, http://www.ec.europa.eu/transport/
themes/its

https://hyperloop-one.com/

https://www.spacex.com/hyperloop

https://www.digitaltrends.com/cool-tech/what-
is-the-hyperloop/

http://www.hyperloop.global/announcement

INEA, 2018. Connecting Europe Facility., http://
www.ec.europa.eu/inea/

Marguerite, 2018. The 2020 European Fund for 
Energy, Climate Change & Infrastructure, http://
www.marguerite.com/

Nikolov G., D. Botseva, 2018. European Cit-
ies of the Future in a Response to the Urban 
Challenges, International conference; Synthe-
sis of Science and Society in Solving Global 
Problems, Shioda GmbH, Steyr, Austria (2018).

Nikolov, G., G. Tsolov, 2018. Geo-economic 
Factors for Impact on the Black Sea Region, 
International Scientific Conference: Regional 
Development and Demographic Flows of South-
eastern European Countries (2018), Nis, Serbia.

Nikolov, G., E. Vasilev, 2017. Adapting 
Climate Change to the Focus of Regional 
Development Policy (2017), International con-
ference „Regional Economy and Sustainable 
Development“ Publisher Science and  
Economics Place of publication Varna, Bulgaria.

SEE-ITS, 2014. 
http://www.seeits.eu/default.aspx?lang=bu


