
 

                                                    Конспект 

За изпит за докторанти по специалността 4. 4. Науки за земята, 

Икономическа и социална география /Регионално развитие на 

транспортната инфраструкгура и комуникациите  / 

 

1. Формирането на Географията на транспорта в България. Географията на 

транспорта в системата на Социално-икономическата география. Етапи 

в развитието и. 

2. Научни приноси и практико-приложни резултати. Приносите на Ан. 

Бешков за развитието на географията на транспорта и пространственото 

развитие на транспортната инфраснруктура в България. 

3. Обект и предмет на Географията на транспорта. Задачи на 

транспортната география. Методи на научни изследванвия .  

4. Оценка на факторите за развитието на транспортната инпраструктура в 

България: Географски фундамент на територията-лимитиращата роля на 

орографията и хидрографията. Влияние на социално-икономическите, 

демографските, екологичните, техническите и др. фактори.  

5. Функционални особености и регионални аспекти при пространственото 

развитие на инфраструктурата на шосейния транспорт в България. 

Сравнителни преимушества на автомобилния транспорт пред 

останалите видове магистрален транспорт в България. 

6. Функционални особености и регионални аспекти при пространственото 

развитие на жп мрежата в България. Сравнителни преимущества на жп 

транспорта спрямо останалите видове магистрален транспорт.  

Технически и технологични тенденции при развиетието на жп 

транспорта и жп инфраструктурата в ЕС и света. Географски примери.  

7. Развитие на морския транспорт в България. Функционална типология на 

българските черноморски пристанища. Пространствено развитие, 

технически и технологични особености на българските черноморски 

пристанища. Регионално значение. 

8. Развитие на речния транспорт в България. Функционална типология на 

българските дунавски пристанища. Особености на пространственото, 

техническото и технологичното развитие на българските дунавски 

пристанища. Оценка на регионалното им значение. 



9. Развитие на въздушния транспорт в България. Функционална типология 

на гражданските летища в България. Оценка на регионалното значение 

на гражданските летища в България. 

10. Развитие на тръбопроводния транспорт в България. Оценка на 

функциите и регионалното значение главните енергийни 

тръбопроводни трасета през територията на България. Оценка на 

степента им на функционална обвързаност в общоевропейската 

транспортна мрежа. Геополитическо значение на енергийните трасета 

през територията на България. 

11. Оценка на мястото, ролята и функциите на вътрешноселищния 

транспорт за осъществаване на функционалното обвързване между 

пространственото развитие на транспортната инфраструктура в 

България и общата система на разселване на населението. 

12. Оценка на териториално-устройствените и функционални проблеми при 

инфраструктурното развитие на трасето на IV-ти еврокоридор на 

територията на България и неговото регионално значение.  

13. Оценка на териториално-устройствените и функционални прлоблеми на 

трасето на VII-ми еврокоридор на територията на България и неговото 

регионално значение. Дунавската стратегия на ЕС и значението и за 

развитието му. 

14. Оценка на териториално-устройствените и функционални проблеми при 

инфраструктурното развитие на трасето на IX – ти еврокоридор на 

територията на България. 

15. Оценка на Териториално-устройствените и функционалните проблеми 

при инфраструктурното развитие на трасето на VIII-ми еврокоридор на 

територията на България и неговото геополитическо значение.  

16. Оценка на териториално-устройствените и функционални проблеми на 

инфраструктурното развитие на X-ти еврокоридор и неговото 

геопоалитическо значение. 

17. Роля и функции на формите на териториална организация на транспорта 

за организацията транспортната система в страната. Йерархиечност и 

типология. Техническа изграденост и регионално значение. 

18. Пространственото развитие и изграденост на транспортната 

инфраструктура, като инструмент при провеждането на регионалната 

политика в България. Ролята и за минимизирането на регионалните 

диспропорции . 



19. Оценка на влиянията на пространственото и функционалното развитие 

на транспортната инфраструктура върху динамиката и устойчивостта на 

селищната мрежа в България. 

20. Оценка на целите в Европейската транспортна стратегия „Транспорт-

2050” и произтичащите от нея възможности за пространственото 

развитие на транспортната инфраструктура в България. 

21. Ролята и мястото на пространственото развитие на транспортната 

инфраструктура за осъществяването на транспортната и социално-

икономическа кохезия на България в общоевропейското икономическо 

и културно пространство. 

22. Оценка на законово-нормативната рамка и планово-нормативните 

документи за обезпечаване на пространственото развитие на 

транспортната инфраструктура в България. 
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