Институтът по транспорт и комуникации (ИТК) е създаден
като независима формация за консултантски услуги в
областта на транспорта през 1993 г.

От създаването основни приоритети в дейността му са:
 Проучване и прогнозиране търсенето на транспорт и
 Планиране на транспортното предлагане –
инфраструктура и услуги
на местно, регионално, национално и международно ниво
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Разработване на прогнози за интензивността на движението
и инвестиционните програми за 2000 и 2010 год. за
развитието на транспортната система на България в
съответствие с прехода към пазарна икономика
ПРОЕКТ № BG 9308-03-05 L001
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От 1995 до 1997 год. екипът на ИТК измина целия отговорен
и нелек път по изготвянето на дългосрочен стратегически
документ:
Анализ
Проблеми
Алтернативи
Прогнози
Избор на подходящите решения
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Предизвикателството по изготвянето на инфраструктурната
програма на страната до 2010 г. включваше:
 Събиране и обработване на данни
 Моделиране на транспортните мрежи
 Генериране на матрици за пътнически и товарен
транспорт
 Присвояване на матриците върху мрежите
 Идентифициране на „тесните“ места
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Изводът от този проект:
Софтуерите за транспортно моделиране и планиране дават
възможност за тестване на голям набор от алтернативи и
сценарии и са надежден инструмент за:
 Формулиране на политики и
 Подготовка на качествени проекти
Решението: трябва ни софтуер! Но кой точно?!
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В края на 2000 г. получихме демо пакет от PTV със срок на
тестване 1 год. и 30 зони
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През 2001 г. получихме преференциална оферта

Най-добро съотношение между цена и качество
ИТК закупи първият пакет на PTV за България
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Развиване на екологичен транспорт в община Кърджали на база на
алтернативни горива и видове транспорт
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EcoLinks, САЩ
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ПЪРВИ ОПИТ С PTV В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ
Моделиране във VISUM на:
транспортна мрежа,
обществен транспорт, спирки, събирателни зони, линии и маршрути
присвояване на на трафика

Оптимизиране на маршрутната мрежа на автобусните
превози в Кърджали и изготвяне на ново разписание

Анализ и обобщение на прогнозите за трафика по приоритетните транспортни
инфраструктурни проекти на Република България
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Министерство на транспорта
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За Стратегията за развитие на транспортния сектор:
• обобщаване на изследвания, анализи и прогнози,
изготвени в периода 1995 – 2002 г.
НАЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА АВТОМОБИЛНОТО ДВИЖЕНИЕ
Създаване и редактиране на модел на автомобилната мрежа
Въвеждане и редактиране на входно-изходни данни
Присвояване на трафика и
Оценка на резултатите от присвояването

Анализ и обобщение на прогнозите за трафика по приоритетните транспортни
инфраструктурни проекти на Република България
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Министерство на транспорта
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА НАЦИОНАЛНИЯ МОДЕЛ

 Преминаване от местно към национално ниво
 Пътна мрежа с много по-голяма дължина и голямо
разнообразие на техническите характеристики
 Три вида транспорт: леки автомобили, автобуси и товарни
автомобили
 Личен и обществен транспорт

Подготовка за въвеждане на винетна система в
Република България

1995

2000

2003
Изпълнителна агенция „Пътища
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА ВИНЕТНАТА СИСТЕМА
 Категории МПС – двуосни и повече осни ТА
 Честота на пътуване и годишен пробег
 Разграничение на потребители с местна и чуждестранна
регистрация
 Платена и безплатна мрежа (импеданс)

Модернизация на транзитните железопътни
коридори в България

1995

2000
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GTZ
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Следващото предизвикателство
МОДЕЛ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
 Нова система на зониране
 Нова мрежа със съвършено различни технически
характеристики
 Нов вид обществен транспорт (разписания по видове
влакове)
 Нови матрици за пътнически и товарни превози
 10 групи стоки

2013

Пред-проектно проучване за изграждане на интермодални терминали
в района на Пловдив и Димитровград
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Логична следваща стъпка:
ИНТЕРМОДАЛНИ ПРЕВОЗИ

Сравнение между:
• зоните на влияние
• ниво на услугата на автомобилния и железопътния
транспорт и
• достъпността
за 4 локации на бъдещия терминал: два в района на Пловдив
и два в района на Димитровград

АТЛАС „ЕС и България – перспективи за транспортния сектор“
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Членство в ЕС и предизвикателството на проектите,
финансирани от ОП Транспорт и Регионално развитие

“Решения за развитие на транспортната инфраструктура”
Конференция, проведена 18.10.2007 г. в София
С помощта на програмата “Партньори за пътища”
на правителството на Кралство Нидерландия

АТЛАС „ЕС и България – перспективи за транспортния сектор“
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„NEA и ИТК искрено се надяват, че атласът

“ЕС и България – перспективи за транспортния сектор”
е един добър пример за използване методите на съвременното
моделиране и прогнозиране и
средство за подпомагане на вземащите решения в задачата за развитие
на устойчиви и екологосъобразни транспортни системи в Европа и
България, в съответствие с общоевропейската транспортна политика.“

Техническа помощ за модернизация на жп
линия Видин – София
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Предизвикателствата на подготовката на проекти за
финансирани от ОП/ Структурни фондове на ЕС
 Подробен анализ на голям брой алтернативни варианти:
• Рехабилитация на съществуваща линия и възстановяване на
проектни скорости
• Реконструкция за проектна скорост 120 км/ч или 160 км/ч
• Искърско дефиле, Петрохан, Ботевград
• Единична или двойна, с ERTMS ниво 1 или 2, …..
Общо 34 алтернативи за избор на предпочитан вариант, който да се
разработи във фаза идеен проекта

Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Южен
централен район на планиране – Пловдив
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Предизвикателствата на подготовката на проекти за
финансирани от ОП/ Структурни фондове на ЕС
 Анализ разходи и ползи
• Сравнение на вариант с проект и вариант без проект
• Оценка на финансови и икономически ползи и разходи:
₋ Експлоатационни разходи за превозвачите (автомобилни и
железопътни)
₋ Разходи за пътуване (за товародатели и пътници)
₋ Спестено времепътуване
₋ Емисии, т.н.

Ревизия на прогнозата за товарните и пътнически превози с
железопътен и автомобилен транспорт
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03-08.2010
JASPERS/Ove Arup & Partners
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Предизвикателствата на подготовката на проекти за
финансирани от ОП/ Структурни фондове на ЕС
 Разпределение по вид транспорт (modal split)
Прогнозиране прехвърлянето на пътници и/или товари от
един на друг вид транспорт при евентуална реализация
на даден проект

CIVITAS Плюс, консорциум Ренесанс
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И отново моделиране на движението в градовете, но на по-високо ниво

ГОРНА ОРЯХОВИЦА
• Реорганизация на автомобилното движение в ЦГЧ, в т.ч.
реорганизация на кръстовища, затваряне на улици/ еднопосочно
движение, ограничаване паркирането на платното

• Оптимизация на маршрутната мрежа на обществените
автобусни превози: нови маршрути, разписание, оценка на
приходите и разходите на превозвача и вредни емисии
• Предпроектно проучване за обходен път в два варианта и АРП

Техническа помощ за изграждане на железопътната линия
Кичево – граница с Албания
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Македонски железници
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Моделиране и прогнозиране извън страната
МАКЕДОНИЯ
Класически 4-стъпков подход, изцяло базиран на PTV VISUM:
• Генериране
• Привличане
• Разпределение по вид транспорт и
• Присвояване
Калибриране на моделите на търсенето с итеративно инверсна функция
Изготвяне на проект и изпълнение на проектни дейности за железопътни участъци от
Коридор Х и Хd (07.2012-06.2013 МФ на Македония по ИПП на ЕС)

Проучване за завършване на Приоритетен проект 22
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Разширяване на зоната за моделиране и прогнозиране
ПП 22 АТИНА - СОФИЯ -БУДАПЕЩА -ВИЕНА -ПРАГА – НЮРНБЕРГ/
ДРЕЗДЕН

Освен ЕК като възложител още 8 бенефициента (МТ и ИУ на
Гърция, България, Румъния, Унгария, Австрия, Словакия,
Чехия, Германия) и нужда от специфичен персонализиран
графичен изглед на резултатите

Актуализация на транспортния модел част от Общия
Генерален план на транспорта
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Най-новото предизвикателство:
Актуализиране на транспортен модел, създаден в среда на
друг софтуер за транспортно моделиране и планиране

Актуализацията е в ход и за целта се ползва PTV VISUM

От 2001 г. насам ИТК посреща и решава успешно
предизвикателствата на транспортното моделиране и
прогнозиране с помощта на верен съюзник –
Ние извървяхме дълъг път и …..
продължаваме да вървим напред, защото както се развива
транспорта, така се развива и софтуера за неговото
моделиране
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ВИ!
Инж. Кристиана Чакърова
Институт по транспорт и комуникации ООД
Бул. „Хр. Ботев“ № 16
office@itcbg.eu
www.itcbg.eu

