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Резюме 
 
Настоящото проучване разглежда въпроса относно интегрираната система 
за продажба на билети за услуги, свързани с пътнически превоз на далечни 
разстояния. Като представя и извършва оценка на подбрани практики в тази 
област, то подчертава главните предизвикателства от политическо и 
техническо естество, които засягат този вид услуга, и формулира препоръки 
за допълнителни действия на ЕС по този въпрос. 
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ОБОБЩЕНИЕ 

Интегрираната система за продажба на билети може да се определи като закупуването 
на еднопосочен билет, който позволява на пътниците да пътуват в едно или повече 
превозни средства, осигурени от един или повече оператори. Тя е важна съставна част 
от по-широката концепция за интегриран транспорт, чиято цел е смяната на превозни 
средства/оператори да стане възможно най-безпроблемна.  
 
Съществуващите в момента практики в ЕС навеждат на мисълта, че интегрирането на 
продажбата на билети за услуги, свързани с пътнически превоз на далечни 
разстояния, е сложен въпрос. Възможността за неговото осъществяване се сблъсква 
с редица законодателни, технически и свързани с конкуренцията пречки, произтичащи 
от различията в множеството условия, касаещи превоза, които трябва да се съчетаят. 
Интегрираната система за продажба на билети не е цел сама по себе си: тя по-скоро е 
средство, с помощта на което мултимодалният транспорт може да стане по-
привлекателен за ползвателите, като се насърчава по-ефективното използване на 
съществуващата инфраструктура и услуги.  
 
По отношение на интермодалното пътуване на далечни разстояния 
съществуват само ограничени статистически данни, като няма обща за цяла 
Европа дефиниция относно пътуванията на далечни разстояния. Това затруднява 
изготвянето на точен преглед на главните характеристики и размера на пазара за 
превоз на далечни разстояния. Въпреки това може да се каже с абсолютна сигурност, 
че интегрираната система за продажба на билети за превоз на далечни разстояния 
продължава да бъде ограничено явление, наблюдавано само в определени нишови 
пазари. Заинтересовани страни обаче намекват, че макар да е трудно да се извърши 
оценка, потенциалът за такъв пазар съществува и може да нарасне в по-дългосрочен 
план. 
 
Както, в допълнение, се заявява и в Бялата книга относно транспортната политика от 
2011 г., интегрирането на продажбата на билети продължава да бъде цел на 
политиката на ЕС, свързана с насърчаването на устойчив интермодален 
пътнически транспорт  в цяла Европа, като алтернатива на частните видове 
транспорт, която се възползва по по-добър начин от наличния капацитет на цялата 
система. Настоящото проучване сочи, че доколкото се касае за пазарния сегмент на 
превоза на далечни разстояния, напредъкът е слаб, като не са постигнати никакви 
значителни успехи.  
 
Интегрирането на железопътните услуги, предоставяни от различни 
оператори, все още е слабо, за което свидетелства ограниченият брой примери, 
отбелязани в настоящото проучване. Политическите мерки в тази област по същество 
са съсредоточени върху подобрения в техническата оперативна съвместимост между 
вътрешните мрежи, като същевременно се обръща по-малко внимание на 
интегрирането на системи за резервация и продажба на билети за пътувания с 
участието на повече от един оператор.  
 
В действителност всички национални мрежи фактически са свързани помежду си. Като 
цяло обаче мрежата продължава да се координира по неефикасен начин  на 
европейско равнище, предимно поради недостатъчната прозрачност, що се отнася до 
пазарните условия. Предстои да се види – особено при липсата на политически 
действия – дали отварянето на пазара за нови оператори ще доведе до интегриран 
подход или, напротив, накрая ще подкопае постигнатите досега ограничени резултати. 

 3 



Тематичен отдел „Б”: Структурни политики и политика на сближаване 
__________________________________________________________________________________________ 

Различна картина се разкрива по отношение на сътрудничеството между 
въздушния и железопътния транспорт, от която е видно, че през последните 
десет години е постигнат известен напредък. Обслужваща големите възлови 
летища, интермодалността на въздушния и железопътния транспорт се разглежда като 
ценна стратегия за намаляване на претовареността и капацитетните ограничения на 
европейските летища чрез използването на високоскоростни железопътни услуги като 
заместител на полетите на къси разстояния. С оглед на горепосоченото, повечето 
продукти, предлагани съвместно от въздушния и железопътния транспорт, все още са 
позиционирани като „нишови продукти”, които се предлагат едва от няколко оператора 
и са предмет на двустранни договорености. Многостранното сътрудничество между 
операторите във въздушния и железопътния транспорт е затруднено не само от факта, 
че двата вида транспорт разчитат на различни бизнес модели, които не могат лесно да 
се интегрират и да станат съвместими, но и от отбранителните стратегии на големите 
оператори.  
 
Освен това, за да бъде икономически и финансово жизнеспособен, този вид 
интермодален продукт се нуждае от голям брой пътници и подходяща инфраструктура, 
тоест високоскоростна железопътна гара в терминала на летището. Това следователно 
ограничава броя на летищата, на които е възможно да се осъществи подобно 
интегриране. Следва да се отбележи, че въпреки че интегрирането на продажбата на 
билети за въздушния и железопътния транспорт може да подпомогне и да тласне 
напред интермодалното пътуване, то не представлява предварително условие 
само по себе си. Данните за пътникопотока сочат, че когато директно на летищата е 
осигурено подходящо ниво на услуги, свързани с железопътен превоз на далечни 
разстояния, влаковете и самолетите се ползват по допълващ се в голяма степен начин, 
дори без интегрирани схеми. 
 
Анализът на специфични проучвания показва, че наличието на по-ясно определение за 
правата на пътниците по отношение на мултимодалния превоз на далечни 
разстояния е предпоставка за успешното интегриране на билетите и резервациите. В 
момента е въведен едномодален подход, съгласно който всеки оператор отговаря 
само за своя собствен етап от мултимодалното пътуване, като не съществува взаимна 
отговорност за смущения в превоза; това намалява привлекателността за ползвателите 
на интегрирането на въздушния и железопътния транспорт.  
 
Настоящото проучване представя преглед на съществуващия опит относно 
интегрираните системи за продажба на билети за услуги, свързани с пътнически превоз 
на далечни разстояния, и подчертава главните предизвикателства от политическо и 
техническо естество. Съдържащите се в него главни препоръки са, както следва: 

 Да се инвестира в събирането на по-добра качествена и количествена 
информация относно пазара на услугите, свързани с пътнически превоз на 
далечни разстояния, чрез подобряване на статистическите данни, успоредно с 
изготвянето на специални проучвания, които да запълнят пропуските. 

 Да се отдаде приоритет на въвеждането на интеграция на цените на 
билетите за железопътните услуги, предоставяни от различни 
оператори, по отношение на международните пътувания. Отварянето на 
европейския железопътен пазар се нуждае от подходящи политически 
инструменти в тази насока. Увеличената конкуренция в железопътния сектор 
следва да бъде придружена от конкретни мерки, които да направят 
задължително интегрирането на системите за продажба на билети, макар и с 
различна степен на принудителна сила. Ефективното наблюдение на пазара е 
важно, за да се избягват монополистични отношения между големите играчи. 
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 Да се проучи приложимостта на техническите системи, осигуряващи 
възможност за създаването на обща оперативна платформа, чрез която 
ще могат да се свързват системите за резервации във въздушния и 
железопътния транспорт, така че да се стимулират нови форми на 
сътрудничество между операторите във въздушния и железопътния транспорт. 
Това е особено важно, като се има предвид, че системата за превоз на далечни 
разстояния непременно ще стане по-сложна поради навлизането на нови играчи 
на железопътния пазар и създаването на въздушнотранспортни връзки „от точка 
до точка”. 

 Да се предприеме един действително мултимодален подход спрямо правата 
на пътниците, например като се определи и основен набор от такива права, 
който да се прилага за интермодалното пътуване като цяло, а не само за всеки 
отделен сегмент.  

 Да се насърчава, в допълнение, „култура на мобилност” сред 
пътуващите на далечни разстояния, която да включва 
интермодалност/мултимодалност, посредством разпространяването на 
информация и организирането на кампании на ниво ЕС, както и чрез 
усъвършенстването на създаването на търговски марки за транспортни услуги и 
видове транспорт. Неотдавнашни инициативи, като популяризирания от ЕС 
мултимодален инструмент за планиране на пътувания, представляват стъпка в 
правилната посока. 


