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ИЗСЛЕДВАНЕ НА МУЛТИМОДАЛНИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

Проектът е разработен с участието на всички членове и 
докторанти на катедрата и студенти от специалност „Технология и 
управление на транспорта“.

Географското положение на България безспорно е благоприятно 
за извършване на мултимодален превоз на транзитни товари. 
Привличането на мултимодален транзитен товаропоток през 
българските морски и речни пристанища е за предпочитане пред 
унимодалния през страната, поради генерирането на по-висока 
добавена стойност и съответно осигуряването на ръст на 
транспортната индустрия.

В литературата има изследвания за оптимизация работата на 
пристанищата, както и за работата на автомобилния парк по отделно, 
но предвид нарастващата роля на мултимодалния и интермодалния 
транспорт, е необходимо  да се създаде теоретичен модел, даващ 
възможности за оптимизация на работата на автомобилния транспорт 
и синхронната му работа с пристанищата, като част от мултимодална 
схема.

Целта на проекта е да се оптимизират превозите на товари, чрез 
използване на предимствата на мултимодалните технологии през 
България.

Предвидено е създаването на симулатор, включващ влекач и 
открито полуремарке, на което да се поставят пакетирани товари с 
различно тегло. Натоварването ще се реализира от радио управляем 
електрически високоповдигач. Полуремаркето ще бъде оборудвано с 
първични преобразователи, които ще предават информация за 
натоварването на всяка ос към общ блок в цифров вид. По този начин 
при поставяне на товар с високоповдигача върху товарната платформа 
ще се вижда как се разпределя теглото му върху колелата на ремаркето 
и влекача.

При подготовката на експерименталния модел са взети в предвид 
реалните геометрични размери на влекач с полуремарке и данни за 
характеристиките на товарите, които се превозват с него. 

Резултатите от изследванията показват, че програмният продукт и 
симулационния модел за ползване при натоварване в мултимодални 
терминали е подходящ за предварително планиране на подреждането 
и натоварването на товарите, както и за обучение и визуализция.
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Цел на проекта:
 

Да се оптимизират превозите на товари, чрез използване предимствата на 
мултимодалните технологии през България.

 

Основни задачи:
 

Изследване на съществуващите схеми за мултимодални превози, през 
България; 

Създаване на симулационен модел на процеси при мултимодални и 
интермодални превози; 
Разработване на методика за провеждане на теоретичните и 
експериментални изследвания; 
Експериментални изследвания със симулационния модел

 
Основни резултати:

 Изследвани
 

са съществуващите схеми за мултимодални превози, през 
България;

 Създаден е

 
симулационен модел на процеси при мултимодални и 

интермодални превози;

 Разработена е методика за провеждане на теоретичните и 
експериментални изследвания;

 
Получени са резултати от изследванията.
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Project objective:
 

Optimization of the
 

freight transport,
 

using the advantages of multimodal 
technologies across Bulgaria.

 

Main activities: 

Examination of existing multimodal transport schemes through Bulgaria;  

Creation of simulation model of processes for multimodal and intermodal 
transport; 
Development of methodology for conducting the theoretical and 
experimental studies; 
Experimental studies with the simulation model.  

Main outcomes: 
Existing multimodal transport schemes have been researched through 
Bulgaria;

 A simulation model of processes was created for multimodal and 
intermodal transport;

 Methodology for conducting the theoretical and experimental studies has 
been developed;

 Research results was received.
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НЕПРАВИЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАТОВАРВАНЕТО 
ПО ОСИ НА МПС С ЕДНА ЗАДВИЖВАЩА ОС

Интензивност на движението през двата 
гранични града с мостове Русе и Видин

б) Русе – Гюргевоа) Видин - Калафат

760 000 
само тежко 
товарни 
автомобили

 

Брой преминали превозни средства по месеци
 по участъка Русе - В. Търново

Схема на разпределение на натоварването на осите на товарен автомобил

Схема на влекач с натоварено полуремарке и важни размери

Модел на симулатора за визуалзиране натоварването на ос 
при организиране на мултимодални превози, включващ 

радиоуправляеми товарен автомобил и електрокар

Прогноза за контейнерен поток до 2045 г. в зоната на влияние на 
интермодалния терминал в град Русе, според Интегрираната 

транспортна стратегия в периода на България до 2030 г.

Алгоритъм за избор на основен вариант за превоз на товари и 
определяне на приемливия оптимален брой курсове и МПС


