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Увод  

Въведение 

Главната задача на съвременния интермодален пътнически транспорт е да на-

мали зависимостта от личните автомобили като основен начин на придвижване 

и да увеличи използването на обществения транспорт. Една от насоките за раз-

витие в тази посока е обединяването и свързването на различните видове тран-

спортни услуги в единни интермодални пътнически комплекси. Тази концепция 

следва да бъде приложена както при изграждането на нови, така и при реконс-

труирането на съществуващите транспортни сгради. Способността да се свър-

жат различните видове транспорт, да се обединят потоците на транспортната 

инфраструктура и на пътниците в една комплексна структура, е от решаващо 

значение за създаването на устойчива градска среда. 

Към момента транспортното обслужване на пътниците в България е децентра-

лизирано и оказва значителни затруднения особено при смяната на един вид 

транспорт с друг. Приемните сгради на транспорта все още се разглеждат строго 

специализирано според различните видове транспорт (ЖП гара, автогара, аеро-

гара и т.н.). Търсят се подходящи комбинации между различни видове транс-

порт, но само на местно (най-често общинско) ниво без обвързаност с една 

обща национална стратегия. Планирането и проектирането на подобни транс-

портни комплекси се нуждае от конкретни практически приложими нормативи 

каквито са нормите за проектиране. Към момента точно такива липсват, а тези, 

които се използват не са актуализирани десетки години и не следва да бъдат 

прилагана при планирането и проектирането на нови видове транспортни струк-

тури. 

Устойчивото развитие поставя икономическите, екологичните и социално-кул-

турни изисквания към планирането и архитектурата на пътническите комплекси. 

Такова развитие може да се реализира само ако проектите за обществен тран-

спорт предлагат бързи, сигурни и комфортни обществени транспортни услуги и 

ако тези проекти са подкрепени от една цялостна национална интермодална 

мрежа, предлагаща обществени транспортни маршрути от врата до врата.  

През последните десетилетия самостоятелните сгради на летищата, железопът-

ните, морските и автобусните гари се превръщат в хибридни транспортни ком-

плекси. Историята на градоустройството показва, че пътническите гари трябва 

да предлагат възможности за икономическо и социално развитие, за да достиг-

нат по-зряла форма -  интермодалния пътнически комплекс. След дългогодишен 

упадък на пространствата на транспортните сгради у нас те имат нужда от урба-

нистично преосмисляне на тяхната роля за градската устойчивост и виталност. 

Насоките за тяхното развитие следва да се търсят в обединяване на потоците на 
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транспортната инфраструктура и на пътниците в една комплексна структура, как-

вато е интермодалния пътнически терминал. 

Настоящият дисертационен труд изследва перспективите за развитие и начи-

ните за трансформация на пътническите гари и комплекси в интермодални тран-

спортни центрове, обогатени с множество социални и културни дейности.  

Актуалност 

Изграждането на пътнически терминали с интегриране на няколко вида транс-

порт е световна тенденция, която започва да намира отражение и в България. 

Подобен пример е проекта "Супер Бургас", с възложител "Зона за обществен 

достъп - Бургас“ АД и обявената обществена поръчка № 00042-2014-0004 на 

МТИТС от 30.04.2014г. „Проектиране на интермодален терминал Варна“.  

Остават открити въпросите за подходящото ситуиране на подобни сгради и ком-

плекси, за обема и вида на функциите в тях, за мащаба и икономическата им 

целесъобразност, както и приноса им в изграждането на устойчива транспортна 

система, което е основен приоритет в стратегията на българската транспортна 

политика. 

Условията, обусловили необходимостта от извършването на точно такова дисер-

тационно изследване са:  

 Бързите промени в организацията и технологиите на пътническия 

транспорт;  

 Появата на нови архитектурни прототипи като интермодални пътни-

чески транспортни комплекси в световната практика в началото на 

21в.; 

 Ограничения брой научни разработки и реализирани проекти на ин-

термодални пътнически комплекси в България. По настоящем транс-

портните сгради се третират диференцирано - по видове транспорт, 

без опити за тяхното интегриране в една комплексна структура.; 

 Подходящата в момента икономическа ситуация за развитието на 

транспортната инфраструктура в България (Оперативна програма 

„Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 е една от се-

демте оперативни програми на Република България, които се финан-

сират от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС). 

Предмет, обект, цел и задачи  

Предмет на изследването е териториалното планиране и плановите структури на 

интермодалните пътнически комплекси, настъпили вследствие на развитието на 

транспортните технологии. 

Обект на разработката са приемните сгради на пътническите транспортни ком-



7 

 

плекси, обслужващи гражданите, извършващи както ежедневни вътрешноград-

ски и междуградски пътувания, така и международни (работни и рекреационни) 

пътувания. 

Целта на дисертационната работа е да се анализират факторите, които оказват 

стратегическо влияние върху териториалното планиране и архитектурното про-

ектиране на подобни сгради като се изведат нови насоки и предложения за из-

граждане на подобни комплекси на територията на нашата страна. 

Задачи на изследването са:  

 Да се проследи историческото развитие на транспортните технологии 

и пътническите транспортни сгради като се изведат основните фак-

тори на влияние при локализацията и архитектурното оформяне на 

тези сгради; 

 Да се анализира състоянието на транспортната инфраструктура у нас 

и влиянието й върху транспортната мобилност на пътниците, както и 

предпоставките за развитие на интермодален пътнически транспорт в 

България; 

 Да се установят закономерности и тенденции в развитието на пътни-

ческите терминали чрез проучване на българските и световни при-

мери в литературата и практиката в областта и да се установят крите-

риите за оценка на тяхната устойчивост във времето и пространството;  

 Да се синтезират ключови изводи и насоки за териториално развитие 

на интермодалните пътнически комплекси в България като се предло-

жат сценарии за тяхното изграждане на различни нива – национално, 

регионално и селищно ниво; 

 Да се предложат начини за класифициране на тези комплекси по раз-

лични критерии; 

  Да се анализират и установят основните обемно-пространствени и 

функционално-планови схеми за проектиране на интермодални пътни-

чески комплекси заедно с особеностите при оформянето на техния ар-

хитектурен образ. 

Териториален, времеви и тематичен обхват  

Териториалният обхват на изследването третира големите урбанистични цент-

рове в България от първо и второ ниво съгласно НСРР 2012-2022. Тези градове 

обслужват широки териториални ареали и разполагат както с добре развита 

транспортната инфраструктура, така и с множество икономически и природни 

ресурси, необходими за превръщането им транспортни възли. 

Времевият интервал на изследването обхваща периода 2000 - 2015г., през 

които настъпват значителни промени в организацията на транспортната дей-
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ност. Макар първите пътнически спирки да са създадени още през 17в., анали-

зът на подобни транспортни структури е направен с примери от нашето съвре-

мие. 

Тематичният обхват на изследването се концентрира върху интермодалните 

пътнически терминали с национално и регионално значение, обслужващи меж-

дународните и междуселищните пътувания на пътниците. Въпреки приложи-

мостта им в градски условия авторът счита, че планирането на вътрешноградс-

кия транспорт е тема с обширна и специфична проблематика, поради което под-

робно няма да бъде разглеждано в този труд. Няма да бъдат разглеждани и до-

пълнителните сгради и съоръжения, обслужващи терминалите като автосервизи, 

ремонтни работилници, хангари и прочие 

Подходи и методи за анализ 

За целите на изследването са приложени системния подход, различни методи и 

средства. Проучени са някои икономически и урбанистични методи за плани-

ране. Анализирани са достъпни научни изследвания върху глобални процеси и 

фактори, влияещи върху транспортните процеси и публичните градски простран-

ства.  

За доказване на основната изследователска теза и решаване на поставените 

задачи са използвани следните методи и средства: 

 метода на хронологичен анализ за проследяване на еволюцията на раз-

личните типологични структури;  

 метода на анализ и синтез при проучване на различни литературни източ-

ници; 

 метода на сравнителен анализ при изучаване на концептуални схеми и 

планове; 

 метода на графо-аналитичния анализ при създаване на вариантни реше-

ния на интермодални пътнически комплекси, приложими в България. 

Проведени са наблюдения на място, използвани са печатни и електронни източ-

ници.  

Основна изследователска теза 

Развитието на транспортните технологии води до естествена еволюция на тран-

спортните сгради. През десетилетията самостоятелните сгради на летищата, же-

лезопътните, морските и автобусните гари се превръщат в хибридни транспор-

тни комплекси. В нашето съвремие такава форма е интермодалния пътни-

чески комплекс, която може да бъде прилагана успешно и в България. За целта 

е необходимо планиране на национална мрежа от интермодални пътнически 

комплекси, свързани чрез добре развита транспортна инфраструктура и създа-
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ване на вариантни типове на тези комплекси, приложими в България. Изисква-

нията към архитектурата на тези комплекси трябва да бъде подчинена на основ-

ните принципи за устойчивост на средата - екологична, социална и икономи-

ческа целесъобразност. 

Глава I. Преглед на развитието на транспортния сектор 

1.  Исторически преглед на развитието на транспорта 

Развитието на транспорта през вековете е история за еволюцията на транспор-

тните технологии, които ускориха развитието на човешката цивилизация чрез 

откриването на колелото. Тази еволюция превърна нашата огромна планета в 

един малък свят. Различни места, които се намират на хиляди километри едно 

от друго, могат да бъдат достигнати в рамките на един и същи ден. Прегледът на 

развитието на транспорта показва неумолимите човешки усилия за минимизи-

ране на времето и усилията за пътуване на големи разстояния. 

Археолозите вярват, че около 4000-3500 пр.н.е. човекът е направил първите си 

опити за изобретяване на транспортно средство в Месопотамия или Азия. Исто-

рията на транспорта започва с откриването на колелото. Следващата логическа 

стъпка е изобретяването на каруците и колесниците. С този по-ефективен тран-

спорт хората са били способни да достигат по-далечни дестинации. Тяхната лю-

бознателност подхранвала желанието им да опознаят повече непознати земи и 

това водело до еволюция на транспортни технологии. Резултатът е че в днешно 

време човекът лети в космоса с ракети, а през океаните -  със свръхзвуков Кон-

корд. 

Сградите на речния и морския транспорт се появяват още в края на 18в. главно 

във връзка с митническия и граничния контрол. Железопътните гари се създават 

през първата половина на 19в., а сградите на автомобилния и въздушния тран-

спорт започват да се строят едва в първата четвърт на 20в. Развитието на при-

емните сгради е свързано с развитието и усъвършенстването на различните 

превозни средства. Увеличаването на скоростите, а с това и скъсяването на раз-

стоянията във времето и нуждата от по-големи удобства за пътниците, са нало-

жили по-висока организация на обществения транспорт.  

2.  Съвременно състояние на транспортната инфраструктура 

в България 

Поради благоприятното географско положение през страната ни преминават 

пет от десетте общоевропейски транспортни коридора (ОЕТК) -  ІV, VІІ, VІІІ, ІХ и 

Х. Като цяло транспортната инфраструктура в страната има висока степен на 

изграденост, но не и добра поддръжка, поради което понастоящем е поставена 

във фокуса на българската държавната политика. Описаните коридори са пла-
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нирани да бъдат мултимодални, което означава, че ще се развиват всички въз-

можни видове транспорт. По транспортните направления на тези и на други 

транспортни мрежи от европейско и национално значение са организирани 

също така основни и второстепенни урбанизационни оси на развитие.  

3.  Нормативна рамка в транспортния сектор в България 

Законодателството на страната ни в областта на транспортния сектор е съобра-

зено с указанията на европейските институции. Известна част от законите и на-

редбите, третиращи транспорта са актуализирани, но норми за проектиране на 

транспортни сгради има изработени само за автогарите и последната им актуа-

лизация е от 1982г. 

Нормативните документи се изготвят на базата на задълбочени и подробни 

прогнози за търсенето на транспортни услуги в страната като цяло и по видове 

транспорт и направления. Количествените измерения на всички външни и вът-

решни фактори определят тяхната взаимообвързаност и посока на действие при 

различни сценарии, което е от съществено значение за планирането на нор-

мално функциониране на транспортната система.  

4.  Устройствено планиране на транспортния сектор в Бълга-

рия 

Пространственото развитие на териториите е регламентирано в Закона за ре-

гионалното развитие(ЗРР) и Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и 

техните подзаконови нормативни  

Характерна особеност на ЗУТ е, че той урежда обществените отношения не 

пряко, а посредством - физическата среда, територията. Устройването на тери-

торията се осъществява на базата на устройствено планиране, което включва 

изготвянето, одобряването и прилагането на устройствени схеми и планове. 

Тази особеност на закона го прави не само специфичен, но и труден за прило-

жение. 

Възлагането, изработването и одобряването на националната устройствена 

схема може и трябва да се съчетае с възлагането, изработването и одобрява-

нето, респ. актуализирането на националния план за развитие съгласно Закона 

за регионалното развитие, за да се постигне пълна обвързаност между двата 

закона ЗУТ и ЗРР. 

При териториалното планиране на пътническите транспортни комплекси се из-

работват ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП, като първите предвиждат режима на застрояване 

в конкретните имоти, които са предназначени за застрояване, а вторите – про-

веждането и доставянето на инфраструктурата до тях. Плановете за регулация и 

застрояване се изработват като се съблюдават изискванията на съответния 
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Общ устройствен план (ОУП). Тези планове предвиждат предимно благоустройс-

твени и ландшафтно-устройствени мероприятия за поземлените имоти в съот-

ветната територия, поради което може да се каже, че са с ниско ниво на труд-

ност. Но възлагането на изработката на парцеларни планове е значително по-

трудно, особено извън селищните територии. Често то е свързано с големи ин-

вестиции, поради което е необходимо тяхното планиране да бъде на национално 

ниво. Икономически нецелесъобразно е изработката на частични парцеларни 

планове за националните инфраструктурни мрежи. ПУП-ПП следва да бъдат пла-

нирани за цялостни (национални) линейни обекти и да имат пълна съгласуваност 

по между си. Сложността и продължителността на процеса на разработване на 

система от устройствени планове за цялата територия се обуславя и от чисто 

технически трудности по осигуряването на актуални картни и кадастрални ос-

нови за планиране. Изготвянето на такива кадастрални карти и тяхното обога-

тяване с допълнителна кадастрална информация, за да се превърнат в надеж-

дна основа за изготвяне на подробни устройствени планове, ще изисква много 

време и средства. Въпреки трудностите, устройственото планиране на нацио-

налните инфраструктурни обекти следва да покрива цялата територия на Бълга-

рия като ги интегрира в европейските инфраструктурни мрежи. 

5.  Класификационни и функционални изисквания на пътни-

ческите сгради съгласно нормативите в България 

Класификационните и функционални характеристики на пътническите гари в 

българските нормативни документи дават частични насоки за тяхното проекти-

ране. Нормативно е обърнато по-сериозно внимание на транспортните съоръ-

жения, обслужващи гарите и по-кратко са представени изискванията към са-

мите приемни сгради. 

Единствено нормативните документи, отнасящи се до проектирането на лети-

щата поставят конкретни функционални изисквания към тяхното планиране 

като едновременно с това демонстрират и различни концепции за тяхното раз-

витие в бъдеще. Те са съобразени и с международните споразумения и стан-

дарти за въздушно движение. 

Изводи към глава I 

Историческото развитието на транспортните сгради в България сочи, че до пър-

вата четвърт на 20в. нашата страна вече разполага с всички видове пътнически 

гари (железопътна, морска, автобусна и въздушна). Увеличаването на скорос-

тите, а с това и скъсяването на разстоянията във времето и нуждата от по-го-

леми удобства за пътниците, са наложили по-висока организация на обществе-

ния транспорт. 
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Преминаващите през България пет от десетте общоевропейски транспортни ко-

ридора са планирани да бъдат мултимодални, което означава, че ще се разви-

ват всички възможни видове транспорт.  

Транспортната инфраструктура на страната има висока степен на изграденост, 

което е още една предпоставка за развитието на всички видове транспорт – 

въздушен, железопътен, автомобилен, морски, речен и вътрешноградски. 

Добре развитата транспортна инфраструктура благоприятства развитието на 

съвременния туризъм, тъй като осигурява своевременното и бързо придвиж-

ване на хората до различните райони на страната и опознаването по този начин 

на нейното природно и културно-историческо наследство. 

Законодателството на страната ни е в пълна хармонизация с правото на Евро-

пейската общност, което е добра предпоставка за развитието на повече нацио-

нални и трансгранични проекти. Но планирането и проектирането на пътни-

чески транспортни комплекси се нуждае от конкретни практически приложими 

нормативи каквито са нормите за проектиране. Към момента точно такива лип-

сват, а тези, които се използват не са актуализирани десетки години и не следва 

да се прилагат буквално при проектирането на нови видове транспортни струк-

тури. 

Транспортното обслужване на пътниците към момента е децентрализирано и 

оказва значителни затруднения особено при смяната на един вид транспорт с 

друг. Приемните сгради на транспорта все още се разглеждат строго специали-

зирано по видове транспорт. Търсят се подходящи комбинации между различни 

видове транспорт, но само на селищно ниво без обвързаност с една обща на-

ционална стратегия. 

При устройственото планиране на транспортните комплекси най-често се налага 

възлагането и изработката на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП, съответно за установяване ре-

жима на застрояване в конкретните имоти и за довеждане на инфраструктурата 

до тях. За първите може да се каже, че са с ниско ниво на трудност, но за вторите 

-  се изисква планирането да бъде на национално ниво, което създава значи-

телни трудности. Въпреки това устройственото планиране на националните инф-

раструктурни обекти следва да покрива цялата територия на България като ги 

интегрира в европейските инфраструктурни мрежи. 

 

Глава II. Анализ на съвременни образци на интермо-

дални пътнически комплекси 

1.  Критерии за анализ на териториалната локализация и пла-

новите структури на интермодалните пътнически комп-

лекси  

Устойчивата архитектура прилага принципите на устойчивото развитие, за да 
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осигури добра възвръщаемост на инвестициите, комфортна среда на обитаване 

и намаляване на замърсяванията в природата. Трите основни стълба на устой-

чивото развитие, възприети от Световната комисия по околна среда и развитие 

са: 

 Икономически растеж (икономическа устойчивост); 

 Социално-културна значимост (социална устойчивост); 

 Опазване на околната среда (екологична устойчивост). Виж Фиг. 1.  

 

Фиг. 1 - Показатели за устойчивост на интермодален пътнически комплекс 

Източник: (44) Edwards, Brian. Sustainability and the design of transport interchanges 

2011. ISBN13: 978-0-203—83965-2 (ebk) 11%, Location 52   

 Графичен анализ: автора 

Икономическа устойчивост при транспортните сгради се постига чрез въвежда-

нето на допълнителни общественообслужващи дейности при функционалното 

им планиране, което оказва и социален ефект. За постигане на добра възвръ-

щаемост на инвестициите устойчивите сгради трябва да отговарят на две ос-

новни изисквания: дълготрайност и ефективност. За постигането им се прилагат 

съвременни строителни технологии за минимизиране на експлоатационните 

разходи и за гарантиране на качеството на вложените материали. 

Социалната устойчивост на пътническите комплекси се изразява в осигуряване 

на добра мобилност на пътниците и комфорт на обитаване, което ги превръща 
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в социални средища на социален и културен живот. По този начин се благопри-

ятства развитието на търговските дейности в тях, което от своя страна води до 

двойна: социална и икономическа ефективност.  

Екологичната устойчивост в транспортния сектор се изразява в енергоефек-

тивно териториално планиране на инфраструктурата, в прилагането на мерки за 

намаляване на консумацията на природни ресурси при експлоатацията на сгра-

дите, за производство на електроенергия и за оползотворяване на отпадъците. 

За постигане на устойчива архитектура на пътническите комплекси по мнение 

на автора най-силно влияние оказват факторите: 

 Териториално планиране, осигуряващо енергийна и финансова иконо-

мичност на проектите; 

 Модалност на транспортните услуги за постигане на по-добра мобилност 

на пътниците; 

 Обемно-пространствено и функционално планиране за оптимизиране на 

икономическата ефективност на застроените площи; 

 Мерки за екологична устойчивост, гарантиращи здравословна среда на 

настоящите и бъдещите поколения. 

Териториален обхват на обслужване на пътниците  

Един от най-важните критерии при избор на локализация на интермодален път-

нически комплекс е териториалния обхват на обслужване на пътниците. При 

планиране на национални транспортни хъбове, които да осигуряват междуна-

родни пътнически превози се търси интегрираност не само в европейската, но 

и в световните транспортни мрежи. При изграждане на регионални пътнически 

комплекси е задължително определянето обслужвания район като се отчитат на-

личната инфраструктура (сгради и съоръжения) и перспективните транспортни 

връзки между селищата. В големите градове могат да се изграждат и селищни 

интермодални комплекси, които да осигуряват взаимозаменяемост на различ-

ните видове градски обществен транспорт. В зависимост от своя териториален 

обхват е предложена следната класификация на интермодалните пътнически 

комплекси: 

 Национални интермодалните пътнически комплекси; 

 Регионални интермодалните пътнически комплекси; 

 Селищни интермодалните пътнически комплекси. 

Модалност на транспорта  
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Модалността на транспорта при интермодални пътнически комплекси се изра-

зява в броя на различните видове транспорт, обслужващи пътниците. Виж Фиг. 

2. Тя трябва да предостави възможност за допълване и взаимозаменяемост на 

различните видове транспорт, концентрирани на едно място. Видовете между-

народен и междуселищен транспорт, които могат да се интегрират по между си 

в различни структури са следните: 

 Въздушен транспорт; 

 Железопътен транспорт; 

 Автомобилен транспорт; 

 Воден транспорт – морски и речен. 

Видовете вътрешноградски обществен транспорт, който няма да бъде разглеж-

дан подробно са следните: 

 Релсов – Трамваен, метро, електрическа железница и монорелсов 

транспорт; 

 Безрелсов – Автобусен, тролейбусен и таксиметров транспорт1; 

 Въжен транспорт; 

 Хидробусен (воден) транспорт. 

 

 

Фиг. 2 - Модалност на транспортните услуги 

Източник и графично оформяне: автора 

                                                           
1 Ковачев, Атанас. Градоустройство 1 част - Основи на теорията и практиката на градоустройст-

вото. София : Издателство "Авангард Прима", 2013. с.452 
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Ситуиране на интермодални пътнически комплекси 

Ситуирането на интермодален пътнически комплекс най-често е свързано с из-

бора между модернизация на съществуваща пътническа гара и изграждане на 

изцяло нов пътнически терминал. Съществуват и комбинации межди тези два 

подхода. Често съществуващите гари са разположени в централни градски зони, 

които с течение на времето са станали силно урбанизирани. При трансформа-

цията на тези гари в интермодални пътнически комплекси особено значение 

оказва степента на изграденост на наличната инфраструктура (автомобилни пъ-

тища, железопътни и водни линии, бързи трансферни връзки с летищата). При 

планирането на нови пътнически терминали основополагащо е възможностите 

за разширяване в перспектива, което най-лесно може да бъде осигурено чрез 

ситуиране на интермодалния пътнически комплекс в периферна градска зона. 

При този подход се разчита както на изградената инфраструктура, така и на ней-

ното перспективно развитие.  

Тези два подхода очертават два основни начина за ситуиране на интермодал-

ните пътнически комплекси: 

 Ситуиране в централни градски зони; 

 Ситуиране в периферни градски зони. 

Обемно-пространствени структури на интермодални пътнически 

комплекси 

Обемно-планировъчните структури на интермодалните пътнически комплекси 

зависят пряко от провеждането транспортните комуникации. В зависимост от 

това те се характеризират с четири вида структури: хоризонтална, вертикална, 

смесена и сателитна (с отдалечени елементи).  

 Хоризонтална структура  

При нея приемните сгради на отделните видове транспорт са подредени в бли-

зост една до друга, най-често на едно ниво като са осигурени преки пешеходни 

връзки между тях. Характерно за нея е, че тя изисква големи свободни площи и 

много добра обвързаност със системата на вътрешноградския транспорт. 

 Вертикална структура  

Тази структура позволява подреждането на спирките (гарите) на различните ви-

дове транспорт по вертикала, на различни нива. Най-често намира приложение 

в силно урбанизирани градски зони като осигурява максимална компактност на 

транспортните сгради.  

 Смесена структура 

Представлява комбинация от хоризонтално и вертикално разположени пътни-

чески гари и спирки на вътрешноградския транспорт. Благоприятства модерни-

зацията на съществуващи гари с доизграждане на нови спирки на различните 
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видове транспорт. 

 Сателитна (с отдалечени елементи) структура 

Тази структура позволява свързването на съществуващи пътнически гари в 

един общ комплекс чрез осигуряване на преки транспортни връзки. Най-често 

тези връзки се осигуряват чрез вътрешни транзитни маршрути между сградите 

в комплекса или чрез по-голяма честота на обслужване от вътрешноградския 

обществен транспорт. 

Функционално-планови схеми на интермодални пътнически ком-

плекси 

Най-често срещаната класификация на функционално-планови схеми при тран-

спортните сгради включва две класически схеми в зависимост от организацията 

на обслужване на пътниците: коридорна и вестибюлна схема.  

 Коридорна планова схема 

При коридорната схема помещенията се подреждат по дължината на пътеките 

за пристигащи и заминаващи пътници, условно наречени коридори, водещи 

към транспортните изходи или предгаровия площад. Те разделят двата потока и 

осигуряват относителна независимост при обслужването им.  

 Вестибюлна планова схема 

При класическата вестибюлна схема се обособяват два типа зали: разпредели-

телна и приемна (вестибюлна). Възможно е обособяването на отделни вес-

тибюли за пристигащи и заминаващи пътници. 

Мерки за екологична устойчивост 

В стремежа към разрешаване на глобалните екологични проблеми архитектур-

ното проектиране като съвкупност от дейности по планиране на територии, 

сгради и съоръжения е изправено пред изискванията за намаляване на консу-

мираната енергия чрез внедряване на енергоефективни строителни технологии 

и екологично чисти производства и чрез използване за възобновяеми енер-

гийни източници за производство на енергия.  

Основните направления на енергоспестяващите технологии, приложими в сгра-

дите са: 

 Слънцезащитни системи; 

 Топлоизолационни системи; 

 Активни и пасивни системи за отопление и охлаждане. 

Технологиите за производство на енергия от ВЕИ се прилагат най-често в про-

изводството на електрическа енергия чрез изграждане на: 

 Фотоволтаични електроцентрали 
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 Вятърни електроцентрали; 

 Водни електроцентрали; 

 Електроцентрали на биомаса. 

2.  Анализ на териториалната локализация и плановите струк-

тури на интермодални пътнически комплекси 

Интермодалният пътнически транспорт обхваща повече от един вид транспорт. 

Някои видове превози винаги са били интермодални като например летищните 

комплекси, които предоставят допълнителни услуги като паркиране на лични ав-

томобили, връзки с железопътен и автобусен транспорт за околните градове и 

селища. Градският обществен транспорт обикновено обслужва железопътните 

гари и метростанциите и често достига до местната аерогара. 

От множеството проучени примери са избрани 3 български и 3 международни 

проекта, които да представят възможностите на интермодалния пътнически 

транспорт както при планиране на подобни комплекси в централните градски 

зони, така и в периферните. Те показват начините за интегриране на няколко 

вида транспортни технологии (воден, въздушен, железопътен и автомобилен) на 

едно място в една обща комплексна структура. 

Проект „Транзитен център и кула Трансбей“ в Сан Франсиско (САЩ) доказва 

възможността за прилагане на интермодален транспорт при планирането не 

само на извънградския, но и на градския обществен транспорт. Използването 

на съвременни енергоефективни решения демонстрира желанието за създа-

ване на здравословна среда за посетителите и жителите на квартала. 

Централна гара Ротердам в Холандия e реконструирана, за да играе ролята на 

транспортен възел не само в рамките на града, но също и за част от европейс-

ката железопътна мрежа. Запазена е историческата и културна идентичност на 

старата гара чрез използването на съхранени нейни елементи в интериора на 

новата сграда. 

Проектът „Транспортен терминал Темза“ в Лондон (Великобритания) представя 

ясни доказателства както за икономическата ефективност на проекта, така и за 

социалното влияние, което ще окаже неговото изграждане. Допълнително е нап-

равена оценка на транспортния достъп и влиянието върху околната среда. Той 

е отличен пример за планиране на нови интермодални пътнически комплекси. 

Гаровият комплекс Централна гара София има не само национално, но и меж-

дународно значение. Проектът за неговата реконструкция демонстрира възмож-

ностите за изграждане на комплекс със сателитна структура, която е характерна 

за най-големите европейски градове. Предложението за свързване на 5 вида 

транспорт на едно място показва вариантно решение за комплицираното про-

веждане на транспортните комуникации между отдалечени, но свързани прост-

ранствено елементи.  
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Интегрираният транспортен комплекс Божурище се характеризира с възмож-

ностите за допълващо и алтернативно обслужване на пътниците и за облекча-

ване на нарастващия трафик в градския център. Той създава предпоставки за 

интегрирането на терминала в една обща регионална интермодална мрежа, ко-

ято към момента липсва. 

Проектът „Интермодален градски център Бургас“ е добър български пример за 

интермодален пътнически терминал с международно значение, който съчетава 

в себе си международен, междуселищен и вътрешноградски транспорт. Въп-

реки някои недостатъци той доказва възможностите за прилагане на интермо-

дален транспорт в България. 

Резултатите от анализа на интермодални пътнически комплекси показват крас-

норечиво, че те са приложими при обслужването на пътници на всички нива на 

териториално планиране (селищно, регионално, национално и международно). 

Модалността на транспорта зависи предимно от изградената инфраструктура, 

но за да се оптимизира се планират и нови транспортни връзки. Въпреки раз-

нообразието на транспортните услуги един от видовете транспорт заема доми-

нантна позиция, а останалите – поддържаща. Забелязва се тенденция към изг-

раждане на нови терминали в периферните градски зони, където има възмож-

ности за провеждане на повече видове транспортни линии, а в централните 

зони се наблюдават предимно реконструкции на съществуващи гари. Тенден-

цията при обемно - пространственото оформяне на комплексите следва верти-

кална посока особено при отсъствие на теренни възможности за разширяване, 

но много често се налага и използването на смесена пространствена структура. 

Най-често прилагана е вестибюлната функционално-планова схема, която поз-

волява обединяване на общите обслужващи зони за пътниците и недвусмисле-

ното им насочване към транспортните изходи. Прилагането на различни видове 

енергоефективни мерки, които да гарантират екологичната устойчивост на про-

ектите, е застъпено предимно в архитектурната практика в чужбина. В България 

тези мерки все още не са станали приоритетни и не намират всеобща подкрепа. 



 

 

 

3.  Резултати от анализа на интермодални пътнически комплекси 

Критерии за 

анализ 

Териториален обхват Модалност на об-

ществения транс-

порт 

Ситуиране Обемно-пространст-

вена структура 

Функцио-

нално-пла-

нова схема 

Мерки за екологична устой-

чивост 

Транзитен 

център и 

кула Транс-

бей, САЩ 

Селищен терминал за 

вътрешноградски пъту-

вания 

2 вида транспорт: 

 Автобусен 

 Метро 

В централна 

градска зона 

Вертикална структура Вестибюлна 

схема 
 Геотермална система 

за топлообмен; 

 Система за управление 

на дъждовната вода; 

 Светлинен кладенец в 

интериора, осигуряващ 

естествено осветление. 

Централна 

гара Ротер-

дам, Холан-

дия 

Регионален терминал, 

свързан с европейс-

ката железопътна 

мрежа за междуна-

родни, междуселищни 

и  вътрешноградски пъ-

тувания 

4 вида транспорт: 

 Железопътен 

 Морски 

 Автобусен 

 Метро 

В централна 

градска зона 

Смесена структура Вестибюлна 

схема 

130 000 соларни 

клетки, разположени на 

10 000 кв.м. площ, на-

маляващи въглерод-

ните емисии на сгра-

дата с 8%. 

Транспортен 

терминал 

Темза, Вели-

кобритания 

Национален терминал 

за международни, меж-

дуселищни и  вътреш-

ноградски пътувания 

5 вида транспорт: 

 Железопътен 

 Морски 

 Въздушен 

 Автобусен 

 Метро 

В периферна 

градска зона 

Смесена структура Вестибюлна 

схема 

Подводна електроцент-

рала, генерираща 

енергия от приливите и 

осигуряваща защита от 

наводнения 

Таблица 1 – Резултати от анализа на интермодални пътнически комплекси в чужбина 

Източник и графично оформяне: автора    
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Критерии за 

анализ  

Териториален обхват Модалност на об-

ществения транс-

порт 

Ситуиране Обемно-пространст-

вена структура 

Функцио-

нално-пла-

нова схема 

Мерки за екологична ус-

тойчивост 

Гаров комп-

лекс - Цент-

рална гара 

София 

Национален терминал 

за международни, меж-

дуселищни и вътреш-

ноградски пътувания 

5 вида транспорт: 

 Железопътен; 

 Автобусен; 

 Вътрешног-

радски (авто-

бусен, трам-

ваен и метро). 

В централна 

градска зона 

Вертикална структура Вестибюлна 

схема  

фотоволтаична пок-

ривна инсталация 

върху шедова конст-

рукция  

Интегриран 

транспортен 

комплекс – 

Божурище 

Регионален терминал, 

потенциален елемент 

от националната интер-

модална мрежа 

 

4 вида транс-

порт:  

 въздушен; 

 железопътен; 

 автобусен; 

 метрополитен. 

В периферна 

градска зона 

Смесена структура Вестибюлна 

схема 

Не са предвидени 

Интермода-

лен градски 

център - Бур-

гас  

Национален терминал 

за международни, меж-

дуселищни и вътреш-

ноградски пътувания 

3 вида транспорт: 

 Железопътен 

 Морски 

 Автобусен 

В централна 

градска зона 

Сателитна структура 

(с отдалечени еле-

менти)  

Вестибюлна 

схема при 

трите гари: 

 железопътна, 

автобусна и 

морска. 

Не са предвидени 

Таблица 2 – Резултати от анализа на интермодални пътнически комплекси в България 

Източник и графично оформяне: автора 

 



 

 

 

Изводи към глава II 

Мащабът и модалността на транспортните услуги дават отражение на физичес-

ката, икономическата и социалната структура на градовете. Следователно уст-

ройственото планиране на пътническите комплекси е с по-голяма важност от 

самото изграждане на комплекса. Връзката между технологии, пространства и 

архитектура поставя от първостепенно значение сътрудничеството между раз-

лични специалисти – архитекти, инженери, икономисти и т.н. 

Устойчивото развитие на транспортните комплекси се изразява в три направле-

ния: екологична, социална и икономическа устойчивост. Намаляването на въг-

леродните емисии и консумацията на енергия следва да бъдат водещите под-

буди при инвестициите в обществения транспорт. Също така пътническите тер-

минали предлагат възможности за социална интеграция съвместно с развитието 

на икономическия и бизнес потенциал. Следователно концепцията за интермо-

дални хъбове е пряк отговор на политическия и културния напредък на общест-

вото. 

Пътническите терминали са ключов инструмент в социалното развитие. Докато 

личните автомобили стимулират косвено класовото деление в обществото, те 

подпомагат социалната и културна интеграция. Често се превръщат в места на 

социална и физическа регенерация като подкрепят смесването на различни со-

циални групи на едно място, културния диалог и гражданските ценности. Тези 

комплекси предоставят лесен достъп до множество услуги на хора, които са фи-

зически или икономически ограничени в своята мобилност. По тази причина те 

следва да предлагат ясни комуникационни връзки, да избягват ненужната 

смяна на нивата или посоката на движение (къси пътни връзки), да бъдат добре 

осветени и оборудвани с места за отдих и обществено обслужване. 

Често те изпълняват ролята на търговски центрове, което води двоен (социален 

и икономически) ефект. За да се запази социалния ефект от това смесване на 

функции, зоните за търговия и услуги следва да бъдат с  

конкретни граници и да имат второстепенна роля, а придвижването и транс-

фера на пътници да бъдат поставени на първо място. 

Множеството възможни комбинации между различните видове транспорт пре-

доставя широк избор при определянето на конкретен вид. Те могат да бъдат го-

леми и малки, градски и международни, вертикални и хоризонтални. При избора 
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следва да се отчитат главно наличните сгради и инфраструктури, доминантния 

транспорт и интензивността на пътникопотоците. Често големите транспортни 

комплекси в чужбина свързват четири и повече вида транспорт и оперират на 

три или повече нива. Това създава множество трудности, защото с нарастването 

на комплекса нарастват и проблемите в комуникациите. 

Глава III. Предложения към териториалното планиране и 

архитектурното проектиране на интермодал-

ните пътнически комплекси, приложими в Бъл-

гария 

1.  Териториално планиране на интермодални пътнически 

комплекси в България 

През последните години дебатът около замърсяването с въглеродни емисии се 

измести върху нова тема – устойчивото планиране. То се стреми да сведе до 

минимум отрицателното въздействие на човешката дейност чрез подобряване 

на енергийната ефективност, намаляване на застроените площи, освобожда-

ване на пространства за озеленяване, осигуряване на къси транспортни връзки 

и въвеждането на мултимодален обществен транспорт.  

Процесите на урбанизация водят до растеж на градските пътувания в по-голе-

мите агломерации и причиняват сериозни проблеми на урбанизираните тери-

тории като например повишена употреба на автомобили, намалено търсене на 

градски обществен транспорт и по-нисък стандарт на предоставени транспортни 

услуги, задръствания и екологично замърсяване – най-често прахово, шумово и 

газово. Поради тези причини, развитието на устойчиви транспортни системи, 

благоприятни за околната среда, е от изключително важно значение. То може 

да се реализира само ако проектите за обществен транспорт предлагат бързи, 

сигурни и комфортни обществени транспортни услуги (като например проекта 

за разширение на метрото в София) и ако тези проекти са подкрепени от една 

цялостна национална интермодална мрежа, предлагаща обществени транспор-

тни маршрути от врата до врата. 

Предпоставки за създаване на Национална интермодална 

мрежа в България 
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 Полицентрична урбанистична мрежа в България. Виж Фиг. 3. 

Фиг. 3 – Полицентричен модел от интермодални пътнически комплекси 

Източник: (6) Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022, с. 90 

 Графичен анализ: автора 

 Транспортните направления като основни и второстепенни оси на те-

риториално развитие. Виж Фиг. 4. 

Фиг. 4 – Транспортни коридори по осите на териториално развитие 

Източник: (6) Национална стратегия …., с. 90  Графичен анализ: автора 
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Метод на планиране на интермодални пътнически комплекси 

Методът на събиране и дистрибуция „центрове и направления“ (hubs and 

spokes) е най-често прилаганият метод при планиране на стратегически цент-

рове (хъбове, възли) за обслужване на определена територия. 

Хъб (възел) е пресечна точка за събиране, сортиране, прекачване и дистрибу-

ция на стоки и услуги към определена територия. Това понятие идва от термин, 

използван във въздушния транспорт, както за пътници така и за товари. То 

описва метода на събиране и дистрибуция по „възел и спици” (hubs and spоkes), 

т.е. полюси и оси или центрове и направления. Това е широко използвана сис-

тема, която компенсира забавянето, налагано от прекачването вместо дирек-

тни услуги, с по-често обслужване към всички точки, показана на Фиг. 5.  

 

Фиг. 5- Метод на дистрибуция по "център и направления " 

Източник и  графичен анализ: автора 

Ресурсна обезпеченост на градовете от първо и второ ниво в 

България 

Основен фактор при териториалното планиране на интермодалните транспор-

тни комплекси оказва съществуващата инфраструктура и наличния сграден 

фонд на транспорта. На Фиг. 6 е показана ресурсната обезпеченост на градо-

вете – центрове от първо и второ ниво на полицентричния модел за развитие 

на страната. В тези градове съществуват предпоставки за изграждане на наци-
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онални интермодални комплекси, а в по-малките градове – регионални интер-

модални комплекси. По този начин цялата територия на страната ще бъде пок-

рита от бързи, комфортни и безопасни пътнически услуги. 

 

Фиг. 6 - Ресурсна обезпеченост на градовете – центрове в България 

Източник: (6) Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022, с. 87

 Графичен анализ: автора 

Предложение за създаване на национална интермодална мрежа 

Планирането на национална интермодална мрежа е комплицирана задача и 

изисква добра техническа и икономическа аргументация. Предложението за 

създаване на такава мрежа има за цел да покаже възможностите за развитие 

на интермодалния транспорт в България и има индикативен характер, без пре-

тенции за изчерпателност. То се базира на проучване на наличната транспортна 

инфраструктура в България (ресурсна обезпеченост) и на държавната политика 

в областта на транспорта, които са основните определящи фактори за развити-

ето му. Изграждането на национална интермодална мрежа изисква дълъг пе-

риод от време и следва да бъде извършено по-етапно.  
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Първият етап включва създаване на интермодална мрежа от национални път-

нически комплекси в градовете-центрове от първо и второ ниво, показана на 

Фиг. 7 и Фиг. 8, а вторият етап – изграждане на регионални и селищни пътни-

чески комплекси. 

Фиг. 7 -  Полицентричен модел от интермодални пътнически комплекси 

Източник: (6) Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022, с. 87

 Графичен анализ: автора  

Националните интермодални комплекси следва да обслужват пътниците пре-

димно в международните и междуселищни пътувания, а ролята на регионалните 

е да осигурят бързи връзки към националните интермодални комплекси за осъ-

ществяване на международните пътувания и да предоставят добро покритие с 

транспортни услуги на прилежащия регион чрез системите на градския и меж-

дуселищния транспорт. 
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Източник и графичен анализ: автора 

За осигуряване на пълното обслужване на пътниците по цялата територия на 

страната е необходимо изграждане на по-малки регионални интермодални път-

нически комплекси, които през втория етап да се включат в националната ин-

термодална мрежа. Но за подобряване на регионалното обслужване на пътни-

ците (на ниво област и/или прилежащ функционален ареал) е необходимо раз-

витието на бързи транзитни превози като експресни автобуси или влакове, ко-

ито да осигурят преки връзки между националните, регионалните и селищните 

интермодалните пътнически комплекси. Виж Фиг. 9.  

Изграждането на множество регионални и селищни пътнически комплекси ще 

доведе до осигуряване на интермодалните транспортни услуги в по-малките гра-

дове и селските райони. Виж. Фиг. 10. 

Фиг. 8 – Първи етап на изграждане на национална интермодална мрежа в Бъл-

гария 
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Фиг. 9 - Втори етап на изграждане на национална интермодална мрежа в Бъл-

гария 

Източник: (5) Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025, с.34

 Графичен анализ: автора 

 

Фиг. 10 - Част от националната интермодална мрежа в Североизточна Бълга-

рия 

Източник: (5) Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025, с.34

 Графичен анализ: автора 
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Необходимост от национална интермодална мрежа 

Устойчивото териториално планиране предвижда пестеливо използване на град-

ските екосистеми (най-вече вода, енергия и отпадъци), увеличаване дела на въ-

зобновяеми енергийни източници и намаляване на емисиите на CO2, както раз-

ширяване на възможностите за алтернативна мобилност. Тези изисквания мо-

гат да бъдат изпълнени в значителна степен, ако се развие националната интер-

модална мрежа, която ще намали интензивната урбанизация на градовете-цен-

трове и изразените териториални неравновесия в икономическото развитие на 

регионите. За развитието на интермодалните пътнически превози е важно да се 

предоставят на клиентите системи за планиране на интермодалните пътувания 

(СПИП). Това са компютърни системи, които предоставят на пътниците възмож-

ност да планират своите маршрути на пътуване.  

Необходимостта от създаване на Национална интермодална мрежа е продикту-

вано и от нуждата за пълна интегрираност на българската транспортна система 

в европейската, с което да станат възможни пътуванията с един билет („от врата 

до врата“) в рамките на Европейския съюз. Това ще осигури ефективни интер-

модални пътнически връзки между големите икономически центрове в страната 

и в Европа. 

Изведени фактори на влияние при регионалното планиране на 

интермодални пътнически комплекси 

Ако националното планиране следва да определи регионите, в които ще се изг-

раждат пътнически комплекси с национално значение и тяхната свързаност, то 

регионалното планиране трябва да установи подходящото ситуиране на комп-

лексите в рамките на региона и неговия обхват на действие. 

Факторите, които оказват най-силно влияние при ситуирането на интермодал-

ните пътнически комплекси са: 

 Териториален обхват на обслужване на пътниците; 

 Транспортна достъпност на отделните селища от ареала; 

 Потенциални транспортни връзки в региона. 

Ситуиране на интермодални пътнически комплекси в селищата 

Устройственото планиране на интермодалните пътнически комплекси изисква 



31 

уреждане  на застрояването на целия урбанизиран район, а не на конкретния 

имот, където ще се разположи комплекса.  

Най-важната задача на градоустройственото решение е да осигури безпрепятс-

твен транспортен (най-вече автомобилен и пешеходен) достъп до комплекса, 

както и паркиране на личните превозни средства. 

 Фактори, влияещи върху ситуирането на пътнически сгради и комп-

лекси 

В изготвянето на устройствения план следва да бъдат отчетени следните фак-

тори: 

 Инфраструктурни мрежи  

 Функционално предназначение на околните сгради 

 Вътрешноградски трафик  

 Пешеходен достъп на пътниците  

 Наличие на културно-исторически паметници 

 Климатични и теренни особености 

 Възможности за разрастване на територията на комплекса в перспек-

тива 

 Екологични фактори (шумово, прахово и газово замърсяване) 

 Възможни решения за ситуиране на интермодални пътнически комп-

лекси в българските градове 

Ситуирането на сградите на пътническия транспорт зависи от множество фак-

тори, най-важен от които е наличието на транспортна инфраструктура. Първона-

чално пътническите гари са били изграждани в периферията на населените 

места, но с разрастването на селищата са се оказали в централните градски 

зони. Разполагането на интермодални пътнически комплекси около съществу-

ващи транспортни обекти се налага преди всичко от високите инвестиционни 

разходи, необходими за прокарване на техническата инфраструктура. 

При планирането на интермодални пътнически комплекси се наблюдават две 

тенденции, които могат да бъдат приложени и в България: 

 Ситуиране в периферни градски зони; 

 Ситуиране в централни градски зони. Виж Фиг. 11. 
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Фиг. 11 - Ситуиране спрямо транспортната мрежа в селищния организъм 

Източник: (36) Сиврев, Любен Индустриални сгради и …. Графичен анализ: автора 



33 

2.  Архитектурно проектиране на интермодални пътнически 

комплекси 

Концептуална схема за проектиране на интермодални пътни-

чески комплекси 

Интермодалните пътнически терминали обединяват различни видове пътни-

чески транспорт на едно място, поради което следва да се интегрират както с 

мрежата на обществения градски транспорт, от една страна, така и с различните 

видове междуселищен и международен транспорт от друга страна, поставяйки 

на първо място обслужването на пътниците. В този контекст, услугите от типа 

„паркирай и се вози“ не се причисляват в тази категория тъй като използват 

само един вид обществен транспорт.  

На Фиг. 12 е показана планировъчна схема на интермодален пътнически комп-

лекс, чието изграждане води до намаляване на екологичното замърсяване чрез 

осигуряването на къси транспортни връзки, малки застроени площи и освобож-

даване на пространства за озеленяване. 

Фиг. 12 - Схема на планиране на интермодален пътнически комплекс 

Източник и графично оформяне: автора 
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Предложения за класифициране на интермодални пътнически 

комплекси  

 Класификация на интермодални пътнически комплекси в зависимост 

от териториалния обхват на обслужване на пътниците 

В зависимост от териториалния обхват на обслужване на пътниците, те могат да 

се разделят в три основни вида: 

 Национални интермодални пътнически комплекси 

 Регионални интермодални пътнически комплекси 

 Селищни интермодални пътнически комплекси 

 Класификация на интермодални пътнически комплекси в зависимост 

от транспортната инфраструктура  

Като се има предвид инфраструктурната обезпеченост на българските градове 

се очертават три основни типа комплекси, които могат и следва  

да бъдат реализирани: 

 Първи тип интермодални пътнически комплекси 

Първият тип комбинира всички видове транспорт (въздушен, железопътен, ав-

томобилен, воден и вътрешноградски) транспорт. Подходящи градове за изг-

раждане на този тип комплекси са Варна, Бургас, Русе и Видин (всички видове 

без въздушен транспорт). 

 Втори тип интермодални пътнически комплекси 

Вторият тип комбинира въздушен, железопътен, автомобилен и вътрешноград-

ски транспорт. Градовете, където има предпоставки за тяхното изграждане са 

София, Пловдив, Стара Загора и Горна Оряховица.  

 Трети тип интермодални пътнически комплекси 

Третият тип комбинира железопътен, автомобилен и вътрешноградски транс-

порт, подходящ за Плевен и Благоевград.  

На Фиг. 13 е показно териториалното разпределение на видовете интермодални 

пътнически комплекси в България в зависимост от наличния международен 

и/или междуселищен обществен транспорт.  
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Фиг. 13 – Териториално разпределение на видовете интермодални пътнически 

комплекси в България  

Източник: (6) Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022, с. 87  

  Графичен анализ:: автора 

Обемно-пространствени структури на интермодални пътнически 

комплекси, приложими в България  

В зависимост от обемно - пространствената структура т.е. разполагането на при-

емните помещения на различните видове транспорт, пътническите комплекси 

могат да имат хоризонтална, вертикална, смесена структура или сателитна 

структура. Показаните структури третират летищата и пристанищата като сходни 

в функционално-планово отношение по следните причини: 

- двата вида гари имат строги правила за провеждане на пътници и багаж 

- двата вида гари имат сходни специфични изисквания за планиране на 

отделните функционални зони 

- при двата вида гари се изискват големи пространства за маневриране 

на използваните транспортни средства (кораби и самолети). 

 Хоризонтална структура 

Отделните транспортни сгради се разполагат хоризонтално на едно ниво (най-

често на нивото на терена), близо една до друга като се осигуряват къси връзки 
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на горно или подземно ниво. Тя изисква големи свободни площи и много добра 

обвързаност със системата на вътрешноградския транспорт. Виж Фиг. 14. 

 Вертикална структура 

Приемните пространства на различните видове транспорт са разположени по 

вертикала в една обща сграда. При нея връзките са максимално скъсени, но са 

разположени във височина, което оскъпява провеждането на транспортната ин-

фраструктура. Намира приложение в силно урбанизирани градски зони като 

осигурява максимална компактност на транспортните сгради. Виж Фиг. 15. 

 Смесена структура 

Тази структура представлява комбинация от хоризонтално и вертикално разпо-

ложени пътнически гари и спирки на вътрешноградския транспорт. Благопри-

ятства модернизацията на съществуващи гари с доизграждане на нови спирки 

на различните видове транспорт. Виж  

Фиг. 16. 

 

 

 

 

Фиг. 14 - Хоризонтална структура на интермодален пътнически комплекс 

Източник и графично оформяне: автора 
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Фиг. 15 - Вертикална структура на интермодален пътнически комплекс 

Източник и графично оформяне: автора 

 

 

Фиг. 16 - Смесена структура на интермодален пътнически комплекс 
Източник и графично оформяне: автора 
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 Сателитна (с отдалечени елементи) структура 

Интермодалният комплекс представлява комбинация от самостоятелни и/или 

хибридни пътнически сгради. Тази структура позволява свързването на същест-

вуващи пътнически гари в един общ комплекс чрез осигуряване на преки тран-

спортни връзки. Най-често тези връзки се осигуряват чрез вътрешни транзитни 

маршрути между сградите в комплекса или чрез по-голяма честота на обслуж-

ване от вътрешноградския обществен транспорт. Виж Фиг. 17.  

Фиг. 17 - Сателитна структура на интермодален пътнически комплекс  

Източник и графично оформяне: автора 

Функционално - планови схеми на интермодални пътнически 

комплекси, приложими в България  

 Функционални групи и елементи на приемните сгради при интермо-

далния пътнически комплекс 

В зависимост видовете транспорт, които ще се използват елементи на планира-

нето са приемните сгради, предгаровото пространство, пероните, кейовете, 

спирките, проходите, пасарелите и други съоръжения.  
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В приемните сгради се открояват някои общи функционални групи, които по въз-

можност следва да бъдат предвидени за общо ползване. Това са: 

 Помещенията за обслужване  на пътници; 

 Административни помещения; 

 Производствени помещения; 

 Инженерно-технически помещения. 

 Видове функционално – планови схеми 

Основен проблем при композиционното оформяне на интермодалните пътни-

чески комплекси се  явява правилното насочване на транспортния, пътничес-

кия, багажния и обслужващия поток. Затова още на градоустройствено ниво 

трябва да бъдат решени подходите за транспортните средства, пътниците, за-

реждането на обществено-обслужващите звена (хранене, търговия и др.) Изпол-

званите при гарите класически функционално – планови схеми (коридорна и 

вестибюлна) се прилагат с леки видоизменения при интермодалните пътни-

чески комплекси като се появява и една нова схема наречена от автора хиб-

ридна планова схема. 

 Коридорна планова схема 

Коридорната планова схема обединява пътническите потоци в една приемна 

сграда, но ги разделя като ги насочва към транспортните изходи на съответния 

вид транспорт по т.нар. коридори. Зоните за обслужване са подредени между 

тях, по тяхната дължина, а административният блок е най-често на горно ниво. 

Предимствата на тази схема се изразяват в ясното разграничаване на потоците 

на пристигащи и заминаващи пътници и улесненото придвижване. Основен не-

достатък при нея е увеличаването на застроената площ. Тя намира приложение 

най-вече при провеждане на тупикови транспортни пътища. Виж Фиг. 18.  

 Вестибюлна планова схема 

Вестибюлната планова схема свързва пътникопотоците в една обща разпреде-

лителна зала (вестибюл) като зоните за обслужване се подреждат около нея. Виж 

Фиг. 19. Важно е насочването на пътниците към транспортните изходи да се 

осъществява не само посредством указателни табели, видео екрани и звукова 

информация, а да се предвиди и визуална връзка с пероните. Основно нейно 

предимство е намалената застроена площ.  

 Хибридна планова схема 
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Хибридната планова схема представлява комбинация от коридорна и вес-

тибюлна схема като може да се прилага при многоетажни интермодални комп-

лекси. Тя съчетава предимствата на двете класически схеми и предоставя въз-

можности за по-свободно планиране на пространствата. Виж Фиг. 20. Например 

при вертикалните обемни структури всеки транспорт има възможност да при-

еме коридорна или вестибюлна схема на обслужване на своите пътници. 

 

 

Фиг. 18 -  Схема на коридорна система при интермодален пътнически комп-

лекс 

Източник и графично оформяне: автора 
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Фиг. 19 - Схема на вестибюлна система при интермодален пътнически комп-

лекс 

Източник и графично оформяне: автора 

 

Фиг. 20 - Схема на хибридна система при интермодален пътнически комплекс  

Източник и графично оформяне: автора 
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 Мерки за екологична устойчивост на пътническите комплекси 

Устойчивата архитектура има за цел да гарантира екологичната и функционал-

ната целесъобразност при планиране на пространствата. Тя следва да осигури 

дълъг живот на сградите, нисък разход на енергия и комфорт при използването 

им. Мерките за екологична устойчивост в архитектурата на пътническите сгради 

се разделят в следните направления: 

 Мерки за намаляване консумацията на енергия 

Основните направления на енергоспестяващите технологии, приложими в сгра-

дите са: 

- Слънцезащитни системи (вътрешни и външни) 

- Топлоизолационни системи 

- Активни и пасивни системи за отопление и охлаждане. 

 Използване на възобновяеми енергийни източници за производство 

на енергия 

Технологиите за производство на енергия от възобновяеми енергийни източ-

ници в България се прилагат най-често в производството на електрическа енер-

гия чрез изграждане на фотоволтаични и вятърни електроцентрали. Разрабо-

тени са две методики за идейно проектиране на тези електроцентрали: 

- Съкратена методика за проектиране на фотоволтаични електро-

централи; 

- Съкратена методика за проектиране на вятърни електроцентрали. 

 Прилагане на екосъобразни технологии за рециклиране на отпадъците 

и повторна употреба на материалите 

Една от най-разпространените технологии за повторна употреба на материалите 

е събирането и оползотворяването на дъждовната вода. Големите покривни 

площи и откритите тераси притежават потенциала за акумулиране на значи-

телни количества дъждовна вода. Тя може да бъде използвана за почистване на 

перонните платформи и площадни пространства, за напояване на озеленените 

площи, за оросяване на въздуха, за промиване на тоалетните прибори в сани-

тарните помещения. Следователно дъждовната вода не трябва да се разглежда 

като ненужен отпадък, а като средство за пестене на природни ресурси. Съби-

рането, съхранението и използването на дъждовната вода намалява енергий-

ните нужди на сграда, спестява разходи за изграждане на водоснабдителни и 

канализационни мрежи и спомага за редуциране използването на водата.  
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Изводи към глава III 

Създаването и развитието на Национална интермодална мрежа е необходи-

мост, която ще осигури по-добра транспортна достъпност и свързаност на сели-

щата в България и с Европа. За нейното оптимално функциониране е необхо-

димо да се развият и поддържат както различните видове транспортни пътища 

(автомобилни, железопътни и водни), така и приемните сгради и съоръжения. 

Изграждането й следва да се планира на етапи с оглед на очакваните значи-

телни инвестиционни разходи. 

Предложените класификации предоставят такива възможности за по-етапно из-

граждане на мрежата от интермодални пътнически комплекси в зависимост от 

техния териториален обхват на обслужване на пътниците и наличната транспор-

тна инфраструктура. С приоритет следва да се изградят националните (общо 10 

на брой) пътнически терминала, които ще осигурят добра мобилност на пътни-

ците по цялата територия на България и в чужбина. Също така ще облекчат град-

ския трафик в големите градове като София, Варна, Бургас, Пловдив и др. и ще 

редуцират замърсяването на средата (шумово, прахово и газово).  

Архитектурата на тези сложни пространствени структури изисква вариативност 

в тяхното обемното изграждане и функционалното планиране. Представените 

видове обемно-пространствени и функционално-планови схеми предлагат раз-

лични сценарии за развитие на нови и съществуващи пътнически комплекси. 

Показаните структури третират летищата и пристанищата като сходни в функци-

онално-планово отношение. При комбинирането на различните видове транс-

порт следва да се избере един от тези два вида (воден или въздушен), които 

често играят доминантна роля в пътническите терминали. Към настоящия мо-

мент в България не съществуват предпоставки за интегриране на въздушния и 

водния транспорт в единна обща структура, поради голямата отдалеченост 

между тези гари.  

Екологичната устойчивост на архитектурните решения изисква прилагането на 

енергоефективни мерки за намаляване консумацията на енергия, използване 

на възобновяеми енергийни източници и прилагане на екосъобразни техноло-

гии. Бързото навлизане на тези технологии в строителството е наложително не 

само поради необходимостта от осигуряване на по-здравословна среда за хо-

рата, но и поради доказаната им от специалистите икономическа целесъобраз-

ност.  
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Заключение  

От направеното изследване в дисертационния труд може да се направи извода, 

че интермодалните пътнически комплекси могат успешно да се развиват в Бъл-

гария, за което има редица предпоставки: 

 благоприятна държавна политика, представена в националните стра-

тегии и планове за развитие на транспорта; 

 налични природни и материални ресурси – две важни водни транспор-

тни артерии (р. Дунав и Черно море) и развиваща се автомобилна и 

железопътна мрежа; 

 съществуващи транспортни сгради в населените места. 

Изведените предложения за развитие на тези сгради и комплекси биха спомог-

нали в разработването на концепции и конкретни проекти за подобряване на 

мобилността на пътниците. 

Ползите от развитието на транспортните комплекси могат да бъдат обобщени в 

следните направления:  

 Модерните пътнически терминали ще улеснят интегрирането на бъл-

гарската транспортна система в европейската и ще осигурят добра 

бизнес среда за новите инвестиции.; 

 Обединяването в интермодални пътнически комплекси на различните 

видове транспорт ще доведе до концентриране на специфичните път-

нически услуги върху по-малка територия.; 

 Интегрирането на международния и междуселищния пътнически тран-

спорт с комуникационно-транспортната система на градовете ще об-

лекчи вътрешноградския трафик.; 

 Привлекателните транспортни комплекси ще намалят нуждата от из-

ползването на „не-устойчивия“ личен транспорт и ще осигурят по-ви-

сока степен на безопасност и сигурност на пътниците.; 

 Богатството на допълнителни общественообслужващи дейности и ком-

форта в тези комплекси ги превръща важни средища на социалния и 

културен живот на града.; 

 Повишаването на енергийната ефективност в транспортния сектор ще 

ограничи негативното въздействие на транспорта върху околната 

среда и здравето на хората. 
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В заключение може да се изведе обобщението, че в България съществуват 

предпоставки за изграждане на интермодални пътнически комплекси, които 

представляват нова хибридна форма на пътническите транспортни сгради, под-

чинена на принципите на устойчивата архитектура. 

Обобщени изводи 

На съвременния етап на развитие на транспортния сектор в България се извър-

шват предимно реконструкции и обновявания на съществуващите пътнически 

гари, с минимални усилия за предоставяне на модалност в транспортните ус-

луги. В отговор на този проблем настоящата разработка достига до четири ос-

новни извода: 

1. На първо място се доказва актуалността на интермодалните пътнически 

комплекси и необходимостта те да се поставят във фокуса на урбанистич-

ната наука и практика у нас. Изследваният проблем в настоящата разра-

ботка достига до дефиниране на основни принципи при планирането и 

проектирането на интермодалните пътнически комплекси с отчитане на 

тяхната устойчивост във времеви и екологичен аспект.  

2. На второ място се установяват нови зависимости и тенденции в развити-

ето на пътническите терминали с цел подобряване на транспортната мо-

билност на пътниците Съвременните транспортни сгради се разглеждат 

като комбинация от нови технологии, социална среда и екологичен ди-

зайн.  

3. На трето място се прави опит да се създаде модел за териториално пла-

ниране на национална интермодална мрежа и нова типология на пътни-

ческите комплекси. Изведени са основните градоустройствени, функцио-

нални и естетически изисквания към тях без претенции за изчерпател-

ност. 

4. На последно място са представени конкретни решения на различни ви-

дове интермодални пътнически комплекси, които да послужат за пример 

и доказателство на основната изследователска теза.  

Приложимост на дисертационния труд 

Апробирането на идеите и прилагането на концепциите от дисертационния труд 
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дават възможности да се осъществи обратна връзка между теорията и практи-

ката.  

Графичните и сравнителни анализи на примери от световната и българска прак-

тика предлагат възможности за извеждане на нови концепции и модели за про-

ектиране на интермодални пътнически комплекси. 

Направеното изследване може да бъде използвано при обучението на студенти 

от специалностите „Архитектура“, „Урбанизъм“ и „Икономика на транспорта“, за 

да обогати познанията им в областта на интермодалния транспорт. 

В методологично отношение формулираните изводи и модели на планиране са 

приложими при разработването на курсови задачи и дипломни проекти, свър-

зани с приемните сгради и територии на транспорта. 

Разработените обемно-пространствени модели и функционално-планови схеми 

могат да бъдат прилагани при предстоящите реконструкции на пътническите 

гари в България и при проектиране на нови интермодални терминали. Изведе-

ните принципни насоки и предложения към териториалното планиране и архи-

тектурното проектиране на тези комплекси създават възможности за многопо-

сочна приложимост както в големите градове като София, Варна и Бургас, така 

и в останалите български градове. 

Приложената разработка на идеен проект за интермодален пътнически терми-

нал във Варна демонстрира готовността за внедряване на крайния научен про-

дукт в практиката. Предстоящата обществена поръчка за проектиране на такъв 

терминал във Варна дава възможност за директно прилагане и потвърждаване 

на някои от показаните в труда моделни структури и схеми. 

Приноси  

Интермодалните пътнически комплекси имат изключителни икономически, со-

циални и екологични предимства спрямо традиционните специализирани тран-

спортни сгради. Постигането на баланс (равновесие) между тези показатели га-

рантира устойчивостта на средата, в която живеем. В тази връзка значимостта 

на изследването се определя: 

 На концептуално ниво: от необходимостта от систематизиране на основ-

ните принципи при планирането и проектирането на интермодалните път-

нически комплекси, с отчитане на тяхната устойчивост във времето и прос-

транството. 

 На приложно ниво: от разработването на конкретни схеми и вариантни 
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решения за интермодални пътнически комплекси като примери за българ-

ската архитектурна практика. 

Научно-приложни приноси 

1. Установени и систематизирани са факторите на влияние при териториал-

ното планиране и архитектурно проектиране на интермодални пътнически 

комплекси. Доказана е приложимостта на тези комплекси в България, ко-

ято е залегнала в основната изследователска теза на дисертацията. 

2. При анализа на съвременните примери на интермодални пътнически ком-

плекси са изведени критерии за оценка на тяхната устойчивост. Напра-

вено е обобщено представяне на резултатите от анализа на съвременните 

пътнически комплекси, показващо насоките на развитие на тези струк-

тури. 

3. Доказана е необходимостта и е предложен сценарий за поетапно изграж-

дане на Национална интермодална мрежа за пътнически транспорт в стра-

ната. Представени са препоръки и предложения за създаване на цялостна 

национална концепция за интермодален пътнически транспорт. 

4. Изведени са методични условия за анализи, оценки и прогнози за локали-

зация на интермодалните пътнически комплекси на различни нива – на-

ционално, регионално и селищно. 

5. Предложени са нови класификационни системи, които да определят тери-

ториалния обхват на обслужване и местоположението на всеки интермо-

дален комплекс от Националната интермодална мрежа. 

6. На базата на класическите планировъчни схеми са изведени нови обемно-

пространствени и функционално-планови схеми за проектиране на интер-

модални пътнически комплекси. Поставени са основни акценти върху 

оформянето на архитектурния образ на пътническите терминали. 

Приноси с приложен характер 

1. Представените проучвания и анализи на примери от световната и българ-

ска практика спомагат при разработването на курсови задачи и дипломни 

проекти, свързани с приемните сгради и територии на транспорта.  

2. Показаните концептуални модели на обемно и функционално планиране 

на пространствата предлагат възможности за бъдещо развитие на темата 

чрез обогатяване с нови предложения в проектирането на интермодални 

пътнически комплекси. 
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3. Специално внимание е отделено на прилагането на съвременни енерго-

ефективни мерки, приложими при строителството на тези комплекси, като 

елемент на устойчивата архитектура. Предложените съкратени методики 

за проектиране на малки фотоволтаични и вятърни инсталации са прило-

жими при изготвяне на идейни проекти както за транспортни, така и за 

други видове сгради.  

4. Като Приложение II е представен конкретен проект за интермодален път-

нически комплекс като примерен модел, който демонстрира на практика 

възможностите за реализация на научната разработка. 

Перспективи и насоки за бъдещо развитие на темата 

Настоящата разработка допълва и обосновава необходимия анализ на структу-

рата на транспортните комплекси, който се предшества и от анализ на терито-

риалното планиране. Темата може да се доразвие, като се разшири обхватът на 

подбор на казуси и характеристики на микрониво (сградите), а също така и на 

(градоустройствено) макрониво. 

Комбинирането на различни видове транспорт на едно място създава множес-

тво вариантни решения в архитектурно отношение. Изследване на други видове 

обемно-пространствени и функционално-планови схеми би предоставило допъл-

нителни вариантни решения, приложими в практиката.  

Едно от направленията за развитие на темата е изследване на сходствата и раз-

личията на интермодални комплекси с и без граничен пропускателен режим. 

Друга възможна насока на развитие е проследяване на обемно-пространстве-

ното и функционално планиране на тези комплекси с разграничаване на прис-

танищата в две групи: речни и морски.  

По-детайлното фокусиране върху архитектурата на тези комплекси е необходим 

процес, който би допринесъл за обогатяване на урбанистичното знание и пови-

шаване качеството на проектите.  

Всяко следващо изследване в обширната тема за интермодалните пътнически 

термина-ли би внесло допълнителни приноси в тази проблематика. 
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