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Основни дейности:
 » Управление на собствеността в пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
 » Обезпечаване на достъп до пристанищата
 » Поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни 

депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения и други, обслужващи пристанищата за 
обществен транспорт с национално значение

 » Осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването в териториалното море, вътрешните морски 
води, каналите и акваторията на пристанищата

 » Изграждане и поддържане на съоръженията, обслужващи системата за контрол на движението на корабите и за 
информация и българската речна информационна система;

 » Изготвяне, поддържане и съхраняване на регистър, съдържащ данни за пристанищната инфраструктура на 
пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

 » Подпомагане министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на 
контрола по изпълнението на концесионните договори и договорите с едноличните търговски дружества за 
извършване на пристанищни услуги и на дейности

 » Предоставяне на  на услуги чрез Световната морска система за бедствия и безопасност
 » Предоставяне на далекосъобщителни услуги кораб - бряг и бряг – кораб и тн.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) управлява пристанищната 
инфраструктура и другите дълготрайни активи на пристанищата за обществен транспорт с национално 
значение. Сред приоритетните задачи на предприятието по отношение на тези пристанища са 
изграждане, рехабилитация, реконструкция и поддържане на инфраструктурата.

Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура осъществява административно-техническо, финансово, информационно 
и правно осигуряване и контрол на дейността на предприятието. 

Aдрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 1 и 4; телефон: 02 807 99 99; факс: 02 807 99 66; e-mail: o�  ce@bgports.bg

Клон-териториално поделение Варна
Район на действие: от географския паралел на българо-румънската 

граница до географския паралел на нос Емине със седалище град Варна;
адрес: гр. Варна, пл. „Славейков” № 1

тел. 052 684 611
факс: 052 655 902

mail: o�  ce.varna@bgports.bg

Клон-териториално поделение Бургас
Район на действие: от географския паралел на нос Емине до географския 

паралел на българо-турската граница със седалище град Бургас;
адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1

тел: 056 876 880
факс: 056 876 881

mail: o�  ce.bourgas@bgports.bg

Клонове-териториални поделения на ДППИ:

Клон-териториално поделение Русе
Район на действие: от километър 374,100 до километър 645 от 

българския участък на река Дунав със седалище град Русе.
адрес: гр. Русе, ул. „Пристанищна” № 22

тел: 082 818 989
факс: 082 821 862

mail: o�  ce.rousse@bgports.bg
 

Клон-териториално поделение Лом
Район на действие: километър 645 до километър 845,650 от 
българския участък на река Дунав със седалище град Лом;

адрес: гр. Лом, пл. „Независимост”
тел. 0971 68 380

факс: 0971 66 972
mail: o�  ce.lom@bgports.bg
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Ивайло московскИ спря оБЩественИ 
поръЧкИ в мИнИстерството на 
транспорта

Министърът на транспорта Ивайло Московски 
спря обществени поръчки в Държавно предприятие 
„Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) и в 
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 
(НКЖИ).

Една от тях е поръчката за изграждането на 
инфраструктура за безжичен интернет на пристанищата 
Варна и Бургас. В НКЖИ също има няколко поръчки, 
за които Ивайло Московски смята, че има нужда от 
допълнителен преглед. Решението му е взето след 
разпореждане на премиера Бойко Борисов всички 
министри да преразгледат обществените поръчки.

Обществената поръчка за 6 млн. лева без ДДС за 
изграждане на безжична интернет мрежа по морските 
бе обявена в началото на февруари и към момента няма 
избран изпълнител. Проектът ще обхване портовете 
и терминалите във Варна, Бургас, Балчик, Леспорт 
и Несебър, а очакванията са той да се финансира по 
програма „Транспорт“ от новия програмен период.

Макар от транспортното ведомство да не уточняват 
кои поръчки на НКЖИ са спрени, по информация на 
„Медиапул“ най-голямата от тях е за доставка на релси. 
Такава поръчка компанията е обявила в края на миналата 
година. Става дума за рамково споразумение за срок от 
4 години за доставка на общо 21 хил. тона релси за над 
47.2 млн. лв. Срокът за подаване на оферти е бил до 8 
февруари, а отварянето им се е състояло на следващия 
ден, но класираният на първо място не е обявен.

БИлетът за градскИя транспорт в 
соФИя Ще поскъпне до 1,50 лв.

Хартиените билети за градския транспорт в София 
ще поскъпнат. От Центъра за градска мобилност все още 
не са обявили конкретна цена, но се очаква повишението 
да бъде с между 50 и 80 стотинки и вероятно билетите 
вече ще струват 1.50 лв.

Най-късно в понеделник от ЦГМ ще внесат в 
местната управа конкретно предложение за превозните 
документи, като него не се предвижда поскъпване нито 
на електронния билет, нито на картите за пътуване.

Билетът за градския транспорт сега струва 1 лв, 
като цената му не е вдигана от 8 години. През 2015-а от 
ЦГМ поискаха той да стане 1.20 лв., но столичният кмет 
Йорданка Фандъкова отхвърли предложението и поиска 
да се подготвят по-атрактивни карти за пътуване.

Общината очаква по-високите цени на билетите да 
мотивират хората да пътуват с абонаментни карти. Така 
щяло да се намали и гратисчийството.

Зам.-кметът Любомир Христов обясни, че политиката 
на СО е да се стимулира използването на различни видове 
карти, за да може софиянци да пътуват на възможно 
най-ниски цени. Изчисления показват, че с абонаментна 
карта еднократното пътуване излиза двойно по-евтино, 
отколкото с билет - 50 ст.
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клюЧовИ столИЧнИ БулевардИ Ще са 
затворенИ с месецИ

Строежът на третия лъч на метрото ще затвори 
за месеци ключови участъци от големи столични 
булеварди, обяви пред bTV кметът Йорданка Фандъкова. 

По „Патриарх Евтимий“ строителни работи ще има цели 
14 месеца - около кино „Одеон“ и между бул. „Витоша“ 
и Петте кьошета. Отсечките ще бъдат затворени идната 
неделя. Като компенсация бул. „Васил Левски“ и тунелът 
на НДК стават двупосочни. За около 14 месеца се 
преустановява движението и по ул. „Житница“, а за 7 - по 
бул. „Гоце Делчев, където освен метрото ще се изгражда 
и кръстовище на две нива. Тези участъци се затварят 
още утре. Днес Столичната община трябва да разясни 
всички алтернативни маршрути и възможностите за 
паркиране.

Намеренията са до 2018 г. да се изградят 12 км ново 
метро с 12 метростанции. „Изграждането на 7 от тях вече 
започна, а да края на настоящата година ще стартира и 
на останалите“, обясни Фандъкова. Третият лъч свързва 
кварталите Горна баня и Овча купел с „Левски“ и 
„Хаджи Димитър“, както и с двата вече работещи лъча.

Кметът на София успокои, че проблемите с кръговото 
движение на пл. „Руски паметник“ ще бъдат отстранени 
от строителя, тъй като обектът все още е в гаранция 
след ремонта. „Възможно е да се търси и ново решение, 
свързано със светофарните уредби, тъй като в сегашните 
създават предпоставки за катастрофи“, коментира 
градоначалникът.

дИректорът на даИ цветелИн цветанов 
арестуван за подкуп

При спецакция на ДАНС, ГДБОП и специализираната 
прокуратура е арестуван директорът на Агенция 
„Автомобилна администрация“, бившата ДАИ, 
Цветелин Цветанов.

Има 14 задържани лица по подозрение в корупция, 
съобщи говорителят на главния прокурор Румяна 
Арнаудова.

При обиските, които продължиха до късно снощи, са 
намерени документи, доказващи престъпната дейност 
на групата. По време на разработката са използвани 
специални разузнавателни средства.

Работи се по разследвания за изнудване на 
превозвачески фирми, вземане на подкупи за издаване на 
превозвачески лицензи и фалшифициране на протоколи 
от шофьорски изпити и издаване на фалшиви книжки, 
обясниха източници от службите.

Според разследващи сред доказателствата имало 
дори тетрадки, в които са описвани приходите от 
корупцията.

Освен шефа на агенцията Цветелин Цветанов са 
арестувани трима служители във Враца, трима във 
Видин, а в столицата задържаните са 8. Арести се 
очакват и във Варна и Габрово.

Министър Ивайло Московски е разпоредил шефът 
на сигурността на ведомството да окаже съдействие 
на разследващите, а ако се докажат нарушения, то 
извършителите да си понесат отговорността според 
закона.

Миналата година спецпрокуратурата внесе 
обвинителен акт в Специализирания наказателен съд 
срещу бившия шеф на ДАИ-Велико Търново Петър 
Петров и трима негови подчинени.

Претърсванията в клонове на автомобилната 
администрация на територията на тези три области 
продължават. Според разследващи вече са намерени 
доказателства, сред коити и тетрадки, в които са 
описвани приходите от корупцията.

От Министерството на транспорта потвърждават за 
акцията, но не коментират ареста на Цветанов.

Министърът на транспорта Ивайло Московски 
е разпоредил отговарящият за сигурността на 

ведомството да окаже съдействие 
на разследващите, а ако се 

докажат нарушения, то 
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супер влак Ще свързва вИена И 
БудапеЩа за 18 мИнутИ

Компанията Hyperloop Transportation Technologies 
(HTT) е подписала договор със словашкото правителство 
за разработка на транспортно трасе Hyperloop в 
Централна Европа. Скоростните маршрути включват 
Братислава-Виена (за 8 минути) и Братислава-Будапеща 
(10 минути). Очакванията са инсталацията да струва 
между 200 и 300 милиона долара и да бъде завършена 
до 2020 г. 

Идеята на вакуумен влак бе представена от Илон 
Мъск през 2013 година. Устройството е капсула, 
която се движи при налягане от 100 паскала. Според 
изобретателите си, Hyperloop ще позволи скорост до 
нивото на скоростта на звука - повече от 1200 километра 
в час и този транспорт, за разлика от въздушния, ще бъде 
независим от метеорологичните условия. А енергията 
ще бъде осигурявана от слънчеви панели.

В началото на годината Hyperloop започна преговори 
с Русия за построяване на свръхзвуково трасе, свързващо 
Москва и Санкт Петербург.

третИ мост над БосФора в ИстанБул 
веЧе свързва европа И азИя

Още един, трети мост над Босфора в Истанбул ще 
свързва двата континента Европа и Азия. На 7 март бе 
поставена последната стоманена плоскост от носещата 
конструкция на третия мост над Босфора, наречен 
„Султан Явуз Селим“.

Това стана с тържествена церемония на новия мост 
с участието на турският президент Реджеп Тайип 
Ердоган и премиера Ахмед Давутоглу, които направиха 
и последната заварка върху плоскостта. Ердоган нарече 

моста звездния проект на Турция, който поднасяме в 
навечерието на 8 март, Международния ден на жената.

Новият мост, както и предишните два е висящ. 
Носещата конструкция има общо 59 стоманени 
плоскости. Той е висок 322 метра, което го прави 
най-високият висящ мост в света, заяви министърът 
на транспорта и съобщенията Бинали Йълдъръм. 
Широчината на платното е 59 метра. Строителството му 
започна преди 2 години и половина.

Дължината на третия босфорски мост ще бъде 1408 
метра, с 8 ленти и две железопътни линии. По думите 
на транспортния министър предвижда се новият мост 
над Босфора да бъде пуснат в експлоатация през месец 
август тази година.

Очаква се пускът на новия мост да облекчи трафика на 
мегаполиса Истанбул, който е изключително натоварен 
особено по мостовете над Босфора. Сега движението 
над Босфора става по двата моста - „Богазичи“ или 
„Ататюрк“ и „Фатих Султан Мехмет“.

в ню йорк открИха най-скъпата 
метростанцИя в света

В Ню Йорк в района на Долен Манхатън беше 
открита най-скъпата метростанция в света на стойност 
4 милиарда долара, съобщиха световните агенции, 
цитирани от БТА.

Тя е разположена под Световния търговски център и 
нейната внушителна конструкция предизвика критиките 
на много американци, които обвиниха властите в 
излишно разточителство.

Строителството й се проточи цели 12 години, вместо 
заплануваните 5.
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Архитект на монументалната конструкция от стъкло 
и бетон е испанският художник-футурист Сантяго 
Калатрава. Неговият замисъл предвиждаше покривът на 
зданието над новия транзитен възел да напомня крилата 
на огромна бяла птица. Но нюйоркчани оприличават 
конструкцията повече на скелета на фантастично 
животно, застинало на фона на небостъргачите на 
Манхатън и плашещо минувачите.

Новият транспортен възел съединява 11 линии на 
метрото, станцията на крайградския влак и фериботния 
терминал „Батъри парк“. Всеки ден станцията ще 
обслужва 250 хиляди пътници.

ИранскИ контейнеровоз пое към 
европа за първИ път от пет годИнИ

Ирански контейнеровоз се отправи с товар към 
Европа за първи път от пет години и след вдигането 
на санкциите. Това съобщи днес ръководителят на 
Иранската корабоплателна съдоходна компания (IRISL) 
Мохамад Саиди, цитиран от ТАСС.

Корабът, натоварен с продукция на иранската 
нефтохимическа промишленост, ще стигне 
местоназначението си до няколко дни.

Компанията отново е открила линии за морски 

транспорт между Иран и Европа и планира да създаде 
съвместни предприятия с Германия и Италия за 
осигуряване на морски превози до пристанища в 
Северна и Южна Европа.

Планирани са и редовни превози на 6000 контейнера 
по маршрут, свързващ иранското пристанище Бендер 
Абас с пристанища в Северна и Южна Америка.

спряха вИсокоскоростната железнИца 
между лондон И Брюксел зарадИ 
атентатИте

Железопътният оператор Евростар, който обслужва 
високоскоростната железница между Лондон и Бюксел, 
отмени всички влакове след експлозиите, разтърсили 
белгийската столица, предаде Ройтерс.

Не се движеха никакви влакове от и до брюкселската 
гара „Миди“. Съветваме брюкселските клиенти да 
отложат пътуването си и да не идват на гарата, съобщи 
операторът в профила си в Туитър.

Основните жп гари в Брюксел също бяха затворени, 
блокиран бе и целият обществен транспорт в града. 
Границите на страната също са затворени заради 
издирването на терористите, замесени в бомбените 
атаки от сутринта.
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 - Господин Грозданов, разкажете ни малко 
подробности за това какво ще представлява 
бъдещата гара Сливен?

 - Договорът е за 210 дни и е сключен с фирмата 
изпълнител през месец септември. За този период от 
време беше направено конструктивно и технологично 
изследване на гарата. Въз основа на това изследване 
изпълнителят предложи на  а възложителя работен 
проект, които беше приет на експертен съвет в НКЖИ. 
Въз основа на него с независим строителен надзор 
от „Рубикон Инженеринг“ бе изпълнена оценка на 
съответствието. С представения проект беше издадено 

разрешение въз основа на което открихме строителна 
площадка с образец 2 за начало на строителните 
работи. Това което се предвижда е цялостен ремонт 
на  гарата . Това което ние сме заложили като наше 
изискване към изпълнителя е той да предложи вариант 
в който да се обособят отделни помещения за майки 
с деца. В този кът ще бъде обособено и място за игра 
на тези деца като се предотврати възможността те да 
излизат самостоятелно към гаровите коловози. Ще 
бъде изградено и помещение за трудно подвижни лица, 
съобразено наредбата за достъпна среда, изграждане 
на санитарни възли. Другото което възнамеряваме 

нкжИ ремонтИра гара слИвен с 2,79 млн. лева

Изпълнителят е „Трейс-София“, гаранцията за ремонтните дейности е 15 години
Ремонтът на жп гара Сливен е най-голямата инвестиция на НКЖИ в сграден фонд, със средства от държавния 

бюджет. Това обявихa от компанията по време на официалниата церемония при откриването на строителния обект. 
Стартът на ремонта, чиято стойност е 2,786 лв., бе даден в средата на месец март, като на официалното събитие 
присъстваха кмета на Сливен Стефан Радев, който благодари специално на транспортния министър Ивайло Московски 
за изпълненото обещание.

Успешен старт на ремонтните дейности пожела и областният управител на Сливен Татяна Петкова. „Аз съм много 
радостна от този проект, защото това е голяма инвестиция в нашия град, която ще го направи привлекателен и ще 
увеличи пътникопотока“, коментира тя.

Самата сграда се състои от 3 блока: „Администрация“, „Обслужване“ и „Чакалня“. В чакалнята и административната 
част на сградата ще бъдат изградени и обособени помещения, които ще позволяват достъп на трудноподвижни лица 
със съответните санитарни възли. Ще бъде обособено помещение за майки с деца, така че да няма предпоставки за 
излизане на перона. Докато очакват пристигането на влака пък, малчуганите ще могат да прекарат времето в детски 
кът. Предвидена е пълна рехабилитация на всички помещения със смяна на  водопроводната мрежа, нова отоплителна 
инсталация и други дейности.

Сградата ще бъде изградена по всички правила за енергийна ефективност с подмяна на догрмата. Специално за 
външния вид ще допринася художественото площадно осветление, което ще направи гарата атракция за жителите и 
гостите на града.

Железопътната гара в Сливен е открита е през 1907 г., а сегашната й сграда е построена през 1963 г. До момента 
не е извършван нито един основен ремонт.

Сградата е без отопление от много години. Повечето от прозорците са счупени, от козирката пред пероните липсват 
парчета. Единствената тоалетна беше затворен от санитарни инспектори.

Гаранцията за изпълнението на ремонтните дейности е 15 години, посочено в договора с „Трейс-София“.

Инж. Тони Грозданов
Отдел „Изпълнение на програми с национално финансиране“ в НКЖИ

ИнвестИцИята нИ в тазИ гара Ще Има възвръЩаемост
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е да има топла чакалня с оглед на това, че самата 
сграда е доста голяма и трябва да дадем на пътниците 
възможността те да се чувстват комфортно в една по - 
топла среда по време на зимните и студени дни. 

 - Смятате ли че това време ще е достатъчно за 
изпълнение на възложените задачи?

 - Техническата експертиза на сградата представена 
от изпълнителите показа, че сградата няма 
конструктивни проблеми. Не е необходимо да се 
изпълняват строително - монтажни работи, свързани 
с конструкцията, което до този етап ни успокоява, тъй 
като  в началото имахме опасения, че времето може би 
няма да бъде достатъчно. Сега вече сме спокойни, дори 
и изпълнителят ни уверява, че ще може да съкрати 
тези срокове. Ще приложим енергийна ефективност, 
пълно саниране на сградата. Засега нямаме намерение 
да променяме начина на отопление, но въпреки всичко 
ще направим пълна подмяна на инсталацията. 

 - Как ще отоплявате сградата и с какво? 

 - В момента са електрически котли. Не е имало 
предложение дали да се газифицира или да се вкара 
местно парно отопление.

 - На колко години са тези котли и дали ще се 
подменят? 

 - Котлите са в добро техническо състояние и няма 
никакъв проблем те да продължат да работят. 

 - А кое е нещото, което ще прави ремонта на гара 
Сливен по-специален?

 - Сградата ще има архитектурно осветление. За 
съжаление средствата, които ние на този етап имаме не 
ни позволяват да развием и градината която наистина 
е хубава и нейното място е основен акцент в гарата. 
Но основният акцент ще е на сградата. Тя е в една 
равнина, около себе си няма подобни сгради и когато 

тя бъде осветена ще има доста по - естетически вид. 

 - Как ще я опазите с оглед квартала в който се 
намира? 

 - Ще бъде изградено видеонаблюдение въпреки че това 
е свързано с манталитета на хората. Надяваме се, 
гражданите  когато видят и се допрат до нещо което 
е красиво, хубаво, ще променят начина си на мислене.

 - Може ли вложените средства да се възстановят с 
изграждане на офиси примерно?

 - Да, предвиждаме изграждане на помещения които 
биха могли да бъдат давани под наем. Източната 
страна на гарата, бившото РСВ на този етап ще бъде 
консервирано. То ще бъде санирано, ще бъде подмяна 
на дограмата, но вътре ще бъде консервирано. В един 
момент в който се прояви интерес бихме могли да 
го дадем и него под наем. Освен това се обособяват 
помещения за продажба на вестници, кафета, закуски, 
банкомати. Така че тази ни инвестиция ще има 
възвръщаемост.

 - Общината ще се включи ли в проекта? 

 - Имотът на гарата е около 10 дка, но за съжаление той е 
по - скоро ангажиран към инфраструктурата. Разбира 
се има една малка част, която е източно по посока на 
гарата. Това е една градинка в която на този етап няма 
как да инвестираме в нея. Докато предгаровия площад 
е собственост на общината и се надяваме с комплексни 
усилия да се получи нещо хубаво.

 - Кои са следващите гари, които ще бъдат 
ремонтирани по подобие на Сливен?

 - Предвиждаме през следващите години – от 2017 г. 
до 2019 г. подобни ремонти да бъдат направени на 
железопътните гарите в Шумен, Враца, Мездра и 
Разград.
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НОВАТА СИСТЕМА ЗА ТОЛ ТАКСИ Е НЕЕФЕКТИВНА И ТРЯБВА ДА СЕ 
ПОДЛОЖИ НА ДИСКУСИЯ

В БЪЛГАРИЯ КАРТЕЛ НА ГОРИВАТА ИМА И ТОВА НЕ Е ТАЙНА

Георги Свиленски
депутат от БСП и член на транспортната 
комисия в парламента

 - Господин Свиленски, в края на март водещото 
събитие бяха атентатите в Брюксел. Случайно 
или не те бяха насочени срещу транспортната 
инфраструктура. До каква степен е защитена 
българската транспортна инфраструктура от 
подобни посегателства?

 - Въпреки че сега не е хубаво да се говори, смея да твърдя, 
че сигурността най-вече в София, но и в останалата част 
от страната не е на ниво. Причината е в състоянието 
на службите, които отговарят за сигурността, 
демотивацията в служителите, непрекъснатото 
напрежение, в което работят.  Неща които ги карат 
да протестират – да са недофинансирани, да не им 
се спазват правата – това няма как да не се отрази 
върху всекидневните им задължения, включително и в 
преките ангажименти по гарантиране на сигурността. 
Нека обаче да не забравяме, че това са терористични 
актове, срещу които никой не е застрахован. Трябва 
всички български граждани да бъдат бдителни, не 
може ад се осланяме сано на службите. Трябва и сами 
да си помогнем за собствената сигурност. Службите 
не могат да реагират, ако няма сигнали.

 - А специално при транспортната инфраструктура 
какви мерки трябва да се вземат? Например 
допълнително видеонаблюдение?

 - Ами значи в Брюксел и на летището и в метрото 
има видеонаблюдение. Това впрочем спомогна за 
разкриване на извършителите. Но подходът трябва да 
е комплексен. Трябва да се съчетаят възможностите 
на живата сила, която имат службите, технологичното 
оборудване. Не съм сигурен дали нашето ниво на 
обезпеченост е достатъчно. Това обаче трябва да 

кажат специалистите. 
 - Как бихте оценили законодателната дейност 

на комисията по транспорт, информационни 
технологии и съобщения в рамките на текущото 
Народно събрание?

 - Ами бих коментирал законодателната инициатива 
на управляващото мнозинство. За съжаление 
наблюдаваме законодателна инициатива единствено в 
посока на унищожаването на транспорта в държавата. 
Какво имам предвид – вече над две години се 
опитваме да решим проблема с „Български държавни 
железници“. Беше разработена една стратегия, която 
не бе одобрена от министерството на финансите. Тя 
не можа да получи оценка и от самата транспортна 
комисия, понеже не бе внесена и в самото Народно 
събрание. Ние имахме много забележки към нея, но 
реално нямахме възможност да я коментираме. Реално 
две години говорим как трябва да се направи нещо в това 
дружество и да не бъде оставено да се самоунищожи. 
Знаете бяха започнали да спират влакове, да закриват 
гари, да разреждат разписанията. В същото време се 
случват протести срещу тези съкращения, които карат 
управляващите да действат хаотично без мисъл и 
план, ден за ден.  В тая посока единственото нещо, 
което приехме в транспортна комисия е за изменение 
в Закона за железопътния транспорт  - промени, 
които синхронизират законодателството ни с това 
на ЕС. Тези промени обаче допълнително утежнява 
положението на БДЖ, тъй като вкарва на пазара 
частните пътнически жп превозвачи. Тоест имаме 
една нереформирана система на железниците, в който 
вкарваме частния превозвач, той прави на държавния 
конкуренция, която не може да издържи. По този 
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начин ние ускоряваме наближаването на края на БДЖ. 
Ние като парламентарна група вкарахме промени 
между първо и второ четене , като с тях се опитахме 
да гарантираме стабилността на дружеството. 
Предложихме разписанията на автобусите и влаковете 
да се синхронизират, като не може в едно и също време 
да тръгват в една и съща посока влакове и автобуси. 
Това не се прие - за мене учудващо защо - тъй като 
това е предложение, което би гарантирало по-добро 
бъдеще на държавния превозвач. 
Друга посока, в която работи транспортнтаа комисия 
е в промяна на Закона за движение по пътищата. 
От години слушаме, че трябва да бъдат предприети 
мерки, гарантиращи сигурността и намаляващи пътно-
транспортните произшествия, но нямаме никакви 
приети текстове. Имаме един законопроект и до днес 
дешен той отлежава между първо и второ четене. 
Като цяло ако трява да оценя законодателната дейност, 
работата и дейността на комисията, то тази оценка ще 
е незадоволителна.  Фактът, че за тази една година 
се смени ръководството и по-точно председателя на 
комисията също оказа негативно влияние. Продуктът, 
който птоизвежда тази комисия не е такъв, какъвто 
хората в транспортната сфера биха желали. 

 - Вече споменахме стратегията за БДЖ. Възможно 
ли е концесията на летище София да помогне за 
оздравяването на железницата?

 - Аз твърдя, че това е грешен подход. Правиш 
заложник едното предприятие на другото. Имаме 
едно обяснение, че 600 млн. лв. такси от концесията 
ще отидат за погасяване на дълговете на БДЖ. Чисто 
юридически за да се извърши такава размяна трябва 
да се променят ред закони и наредби, защото по закон 
тези пари би трябвало да отидат в Сребърния фонд. 
Друг е въпросът дали е икономически целесъобразно 
да вкарваш пари в една система, за която не можахме 
да приемем стратегия, не знаем каква е визията за 
развитие на това дружество. Дали тези пари няма 
да потънат някъде, както са потъвали през годините 
в БДЖ. Това е тема за допълнителна дискусия. Това, 
което със сигурност мога да кажа, е че държавата 
трябва да има национален превозвач и не можем да 
си позволим лукса да останем без него. Дали това 
ще стане чрез оздравяване на сегашната компания 
или създаване на нов субект е въпрос на сметки и 
разговори. 

 - Оше една тема, която беше особено актуална в 
началото на месеца. Според вас има ли картел при 
горивата и можем ли да говорим за т.нар. „Явление 
Марешки“?

 - Ще започна с втората част на въпроса относно 

„Явлението Марешки“. Можем да говорим за явление 
но не в някакъв добър смисъл, че сваля цените на 
горивата като някакъв герой, защото бих възприел и 
адмирирал това, ако г-н Марешки нямаше претенции 
в политиката. Неговата цел не е да печели от една или 
няколко бензиностанции, неговата цел е да се извлекат 
политически дивиденти с оглед на престоящите 
президентски избори. 
Като се абстрахирам от господин Марешки обаче, 
мога със сигурност да твърдя, независимо от изводите 
на КЗК, че между търговци и продавачи на гориво има 
договорки за изкуствено поддържане на високи цени. 
Директно на въпроса - да, смятам че има картел в 
бизнеса с горива. Тук е мястото и силата на държавните 
контролни органи, които трябва да покажат силата на 
държавата. За съжаление досегашния състав на КЗК 
не показа, че има такива възможности и желание. 
Комисията вместо да защитава гражданите, защитава 
големите корпорации и монополите. И не случайно 
бе провален избора на нови членове - по този начин 
съществуващото положение се запазва. 

 - Една свързана с горивата тема - как се отнасяте 
към новата система за винетки и ТОЛ такси, която 
подготвя правителството?

 - Моето лично мнение е, че България ще се превърне в 
единствената европейска държава, където гражданите  
ще плащат едновременно винетка и тол такса. Според 
мен правилното решение е да се плаща на пропътувано 
разстояние - тоест от магистралите да се събират 
ТОЛ такси от превозни средства над 3,5 т., а с част от 
акциза върху горивата да се финансира поддържането 
на пътищата. Редно е приносът на собствениците на 
леки автомобили да бъде чрез акциза. В тази ситуация 
е нормално винетките въобще да отпаднат. В момента 
към 200 млн. лв. се събират от винетки, при варианта 
с използването на акциза могат да се съберат над 800 
млн. лв. годишно. 

 - А вие като комисия имате ли диалог с МРРБ 
специално по тази тема?

 - Ами това е една тема, която е малко табу. Тя до момента 
не се коментира никъде, включително в парламента. 
Единствено имаше коментари, когато цената на 
винетката бе повишена. Помня, че предложението 
дори беше за 150 лева и държа да подчертая, че 
това не е предложение на Световната бака. Това е 
предложение на българското правителство. Така че 
министър Павлова да не се оправдава със СБ - цените 
на винетките са изцяло предложение на нейното 
министерство. 

 - Все пак като че ли оставам с впеатлението, че 
има отворена вратичка това решение да бъде 
преразгледано?
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 - Аз мисля, че когато тази дискусия тръгне и този въпрос 
почне да се обсъжда, мисля че самите управляващи ще 
стигнат до такова решение. Това е правилно решение, 
от което полза имат и гражданите, и държавата. Така 
че не виждам, защо да не се стигне до преразглеждане 
- може да попречат единствено ако се намесят частни 
лобиски интереси. 

 - Друга болезнена тема - средствата, които Столична 
община събира и какво получават софиянци срещу 
това?

 - Проблемът в експлоатирането на т.нар. „зелена“ и 
„синя“ зона продължава вече над 7-8 години. Това 
търговско дружество, наречено „Център за градска 
мобилност“ акумулира всички средства от паркирането 
в града. Но тези средства не се изразходват прозрачно. 
При това става дума за около 23 млн. лв. годишно. 
Като твърдението е, ч е с една част от тях се финансира 
градския транспорт, а за другата част обаче не е ясно 
по какви пари се изразходват.  Според нас идеята е, че 
с тези пари трябва да се изграждат нови паркоместа. 
Това е била и навремето идеята при създаването на 
тези зони. 
Затова според мен е задължително ЦГМ да стане 
общинско предприятие, а не да бъде търговско 
дружество. Тъй като тогава всички средства от 
таксите ще отиват в обюинския бюджет, а там кметът 
и общинският съвет ще имат пряка отговорност да ги 
разпределят по предназначение. В момента имам един 
съвет на директорите, които се събират и решават 
за какво ще се харчат тези пари. Проблемът на това 
дружество е, че гражданите нямат доверие в него. 
А когато го нямаш това доверие, ти не можеш да 
изискваш хората да спазват правилата. 

 - От Общината обаче искат билетчето да скочи от 1 
лв. на 1,60 лв.  Има ли общината логика да иска 
подобно увеличение, при положение, че има големи 
градове в Европа, където градския транспорт е 
безплатен?

 - Да има такива места, мисля, че в Латвия или Естония 
има такава практика. За София градския транспорт 
мисля, че услугата за столичани излиза около 300 млн. 
лв. годишно. Но проблемът не е в цената на билета. 
Тя и в момента е достатъчно висока. Защото отнесена 
към приходите на средностатичстическия софиянец 
тя е сериозна. Проблемът е в контрола, който се 
упражнява върху пътниците. За почти 10 години СО 
не можа да въведе система за таксуване на пътниците, 
те да заплащат на време и на пропътувано разстояние. 
Това бе въведено само в електротранспорта, което 
прави системата неработеща. Докато не бъде въведена 
система, която да отчита броя на пътуванията, да знае 
колко пътници има в градския транспорт, ние не знаем 

каква е реалната цена на билета. Аз самият когато 
бях общински съветник бях в една такава комисия за 
определяне себестойността на билетчето и се оказа, че 
никой не може да я определи. По простата причина, че 
никой не може да отчете колко пътувания се изършват 
за един ден. 

 - Парламентът гласува на първо четене промени 
в Закона за местните данъци и такси, с които се 
предвижда въвеждането на алтернативен данък за 
облагане и извършването на таксиметров превоз 
на пътници. Господин Ако промените бъдат приети 
в този си вид, изяснява ли се веднъж завинаги кой, 
как и къде ще плаща този алтернативен данък?

 - Разбира се, целта на всички, на гражданите, и на 
шофьорите, и на водачите, и на превозвачите е 
да се изсветли този сектор. За съжаление обаче с 
тази поправка не се постига абсолютно никакво 
изсветляване. Целта й е да се запази статуквото, което 
е в момента, да се запази тази неяснота кой управлява 
автомобила, кой носи отговорност, кой трябва да 
плаща данъци, защото в момента от таксиметрова 
дейност в България платените налози са точно 0 лева 
и това устройва много голям кръг хора. 
Това, което трябваше да се случи на 1 април е да се 
преустанови практиката таксиметрови превозвачи да 
преотдават на втори, трети, четвърти, а даже и до пето 
физическо лице автомобилите, с които се извършва 
дейността. При това преотдаване, когато се извърши 
дадено нарушение контролните органи не могат никога 
да стигнат до конкретният нарушител. Шофьорите 
бяха манипулирани с това, че те след 1 април няма да 
могат да работят, защото имаха достатъчно време да 
си уредят дейността, съобразно новите мерки, като 
им се подхвърли залъчето, че ще минат на патентен 
данък, който те обаче не искат също. Защото те сега 
са натоварени толкова много с различни такси, с 
различни санкции да плащат, различни лизинги, че 
едно допълнително плащане от тяхна страна ще ги 
накара, ако сега живеят по 12-14 часа в автомобилите 
си, тогава ще ги накарат да живеят може би по 16 
часа в автомобилите. Ние сме против това и за това 
разумната част от българския парламент от всички 
парламентарни групи, с изключение на ГЕРБ, не 
подкрепихме това предложение и се надявам, когато 
дойдем за второ гласуване, да бъдат предложени 
такива текстове, които действително да регламентират 
този бранш. Между другото, самата вносителка 
Менда Стоянова каза, че това, което са внесли не 
става за нищо и че между първо и второ гласуване 
ще предложи текстове, между които чух има доста 
разумни предложения. Ще видим обаче какво ще 
стане на практика.
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прИстанИЩнИя WI-FI - жертвA на данък 
„оБЩествено мненИе“

Единната портова информационна система може да 
се самоизплати за няколко години

Михаил Рангелов

Ако може с нещо да се запомни месец март, то 
определено това ще бъдат спрените от премиера Борисов 
обществени поръчки. Като процесът се разпространи 
като пожар през различните министерства и ведомства, 
които също последваха премиерския почин и спряха 
къде по-големи, къде по-малки тръжни процедури и 
конкурси.

Не остана назад и транспортното министерство, 
където също бяха спрени поръчки на няколко държавни 
предприятия. За съжаление се оказа, че покрай сухото 
гори и суровото. На 12 март набедения за социалист 
енергиен милионер и политик Георги Кадиев публикува 
във фейсбук страницата си: „Държавно предприятие 
„Пристанищна инфраструктура“ ще изгражда wi-fi  
мрежа за 6 млн. лева на пристанище Варна и пристанище 
Бургас. 

Ашколсун
Борисов, отменяй!“

Разбира се, това определение е толкова точно, 
колкото и ако Кадиев би обяснил бизнеса си като: „Жена 
ми изнася ток с кошници за Турция“. Въпреки това 
транспортния министър Ивайло Московски прекрати 
поръчката.

Каква всъщност е целта на целия проект и за какво 
са предвидени тези 6 млн. лева?

Ако процедурата е успешна и доведена докрай, всички 
български черноморски пристанища с национално 
значение ще получат обща безжична комуникационна 
система. Идеята е на базата на Wi-fi  достъп пристигащите 
кораби да могат да се включат в нея, документите им 
да бъдат обработени по електронен път и в общи линии 
да бъде извършено безжично обслужване на едно гише. 
Идеята е проста и заменя бумащината, в която затъват 
капитаните на пристигащите кораби, които губят не 
часове, а дни в процедури и технологии за обработка на 
документите от средата на миналия век. 

О, да и като стана дума за премиера Борисов - който 
се похвали, че сме стигнали и задминали румънците 
- ами, здрасти - не сме. Пристанище Констанца има 
безплатен wi-fi  интернет достъп от доста време, а в 
България такава опция няма на нито едно пристанище.

Не може в страната, която е в челната шестица по 
скорост на Интернет в света  туристите от пристигащите 
круизни кораби да ходят да търсят интернет кафета, 
вместо да разглеждат забележителностите, а да си четат 
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мейловете после на спокойствие в каютата на кораба. 
„Може България да не бе най-красивата страна, която 
сме виждали, но със сигурност има много интересни 
неща за разглеждане. Това, което можем да препоръчаме 
е безплатен достъп до интернет за пътниците на кораба 
докато има престой в пристанището“, пише в обзора 
на черноморския си круиз Каролин Кей, публикуван в 
британския вестник „Бъртън мейл“. 

Но да се върнем на самата поръчка. Обявената 
прогнозна стойност е 6 млн. лв., като никой не може 
да каже със сигурност дали това е много или малко. 
Защото става дума за изграждане на безжично покритие 
на територия колкото на голям български град. Която 
при това трябва да има достъп в морската акватория, 
за да може да се използва от корабите на рейда, които 
да си обработят документите, преди да влезнат в 
пристанището.

Има изграждане на техническа инфраструктура,  
изработка на софтуер за системата, на които, признавам 
си, не мога да дам количествена оценка. Има обаче 
достатъчно фирми в България, които биха могли да 
свършат изпълнението на задачата по такъв начин, че да 
има достатъчно оферти и да се получи и по-ниска цена 
на изпълнение. Само за справка - един от доставчиците 
на интернет във Варна предлага безжични услуги, чиято 
мрежа покрива няколко пъти по-голяма територия от 
изискваната в спецификациите. 

Получават ли бонус концесионерите

Разбира се една от неофициалните причини, която 
се споменава за спирането на поръчката е фактът, 
че половината пристанища, на които ще се пуска 

системата (и респективно безплатния интернет) вече са 
концесионирани. При това от фирми свързани с известни 
бизнесмени - Кирил Домусчиев, Делян Пеевски, 
варненския холдинг „Химимпорт“. Само че точно 
тези хора едва ли имат нужда от безплатен интернет 
от държавата - по-скоро той би им попречил. Защото с 
въвеждането на безжичната информационна система ще 
може много по-лесно да се контролират преминаващите 
през пристанищата товари и пътници. Пък и да се следят 
трафични данни ако щете. И наистина да помогне за 
борбата с контрабандата.

И е нормално ДП „Пристанищна инфраструктура“ 
да инвестира за подобряване на пристанищното 
обслужване, защото точно те прибират пристанищните 
такси за обслужване от корабособствениците. Печалбата 
за концесионерите е косвена - при по-добро обслужване 
и съкратено време за процедурите, през пристанищата 
им ще могат да преминават повече кораби. Което от друга 
страна означава пък по-високи концесионни такси за 
държавата. Така че току виж се оказало, че споменатите 
6 милиона лева не само, че няма да бъдат загубени, а 
биха се изплатили чрез косвени приходи само за няколко 
години. 

Разбира се крайното решение за поръчката е 
в ръцете на премиера Борисов и на транспортния 
министър Московски. Можем само да се надяваме 
на преразглеждане на решението. Защото ще е жалко 
инициативите на едно от малкото работещи държавни 
предприятия да паднат жертва на данък „обществено 
мнение“. В противен случай премиерът да си назначи 
Кадиев за отговорник по спирането на обществените 
поръчки. И да закриваме държавата за по-лесно. 
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IVAYLO MOSKOVSKI HALTS PUBLIC 
PROCUREMENT TENDERS OF TRANSPORT 
MINISTRY 

Transport Minister Ivaylo Moskovski has ordered 
the suspension of public procurement procedures of the 
Bulgarian Ports Infrastructure Company (BPI Co.) and the 
National Railway Infrastructure Company (NRIC).

One of these is the tender for the construction of 
infrastructure for a Wi-Fi network on the territory of the 
ports in Varna and Bourgas. Several tenders of NRIC have 
also been cancelled because Minister Moskovski believes 
they need to be further reviewed. The decision came after 
PM Boyko Borissov ordered all ministers to review the 
public procurement procedures concerning their ministries 
and state-run companies. 

In early February, a tender worth BGN 6 million before 
VAT was invited for the construction of a wireless Internet 
network at the Bulgarian Black Sea ports and no contractor 
has been selected so far. The project will cover the ports 
and terminals in Varna, Bourgas, Balchik, Lesport and 
Nessebar, and is expected to be fi nanced under the Transport 
Programme of the new programming period.

Although the Transport Ministry has not specifi ed which 
of NRIC’s tenders have been halted, according to information 
of Mediapool, the biggest of these is the procedure for the 
purchase of rails. The tender was announced at the end of 
2015 under a framework agreement for a period of four 
years for the supply of 21,000 tonnes of rails, worth over 
BGN 47.2 million. The deadline for submission of offers 
was 8th February and they were opened on the next day but 
the winner of the tender was not made public.

 

PRICE OF PAPER TICKETS FOR URBAN 
TRANSPORT IN SOFIA TO BE INCREASED TO 
BGN 1.50 

Paper tickets for public transport in Sofi a will become 
more expensive. The local Urban Mobility Centre has not 
specifi ed the new price yet but the increase is expected to be 
between BGN 0.50 and BGN 0.80 and a single travel ticket 
will probably cost BGN 1.50. 

On Monday at the latest, the Urban Mobility Centre 
will submit to the Sofi a Municipality a specifi c proposal on 
the transport documents which does not project any price 
increase for the electronic tickets or travel cards.

The paper ticket for public transport in Sofi a now costs 
BGN 1, a price that has not been increased for the last eight 
years. In 2015, the Urban Mobility Centre demanded a price 
hike to BGN 1.20 but Sofi a Mayor Yordanka Fandakova 
rejected the proposal and asked for preparation of more 
attractive travel cards.

The Sofi a Municipality expects the higher prices of 
single paper tickets to motivate people to buy travel cards 
and reduce the number of fare-dodgers.

Deputy Mayor Lyubomir Hristov explained that the 
policy of the Sofi a Municipality is to stimulate the use of 
various types of cards in order to enable Sofi a residents 
to travel at the lowest possible prices. According to 
calculations, a single trip is twice cheaper and costs BGN 
0.50 when using a travel card.
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THE STATE TO ALLOCATE BGN 208 MN TO 
COMPLE DELAYED RAILWAY PROJECTS

The Government has allocated an interest-free loan of 
BGN 208 million to the National Railway Infrastructure 
Company (NRIC) for completion of ten railway projects 
fi nanced with EU funds under the Transport 2007-2013 
Operational Programme. 

Among these are the three main railway lines: 
Septemvri-Plovdiv, Plovdiv-Bourgas and Parvomai-
Svilengrad. They had to be completed by the end of 2015 
in order not to lose the EU funding. Now, they have been 
given a last chance to be completed by the end of 2016, and 
reports to the European Commission for reimbursement 
of payments must be submitted by Bulgaria until the 

end of March 2017, NRIC explained to Mediapool.
The release of additional fi nancial assistance from the State 
for the European railway projects is necessary because 
NRIC has to co-fi nance their implementation since they 
generate revenues.

Furthermore, the agreed budget for implementation of 
the railway projects turned out to be higher than expected in 
the Transport 2007-2013 OP.

The interest-free loan will be deducted from the State 
subsidy for NRIC and the money will be paid off to the State 
in this way, explained the company.

KEY BOULEVARDS IN SOFIA TO BE CLOSED 
FOR MONTHS ON END

“The construction of the third metro line in Sofi a will 
close for months on end key sections of major boulevards 
in the capital city”, Sofi a Mayor Yordanka Fandakova said 
for bTV.  Construction works along the Patriarch Evtimiy 

boulevard will continue for 14 months – near the Odeon 
cinema and between the Vitosha boulevard and the Five 
Corners area. In order to compensate for that, two-way 
traffi c will be introduced along the Vassil Levski boulevard 
and the tunnel of the National Palace of Culture (NDK). 
Traffi c along the Zhitnitsa street will be stopped for about 
14 months and for about 7 months along the Gotse Delchev 
boulevard where in addition to the metro line a juncture of 
two levels will be built. The Sofi a Municipality has already 
explained all alternative routes and options for parking.

According to plans, 12 km of the new metro line with 12 
stations should be built until the year 2018. “Construction 
of 7 of these has already started and by the end of the 
year, construction of the others will also begin,” explained 
Mayor Fandakova. The third metro line will connects the 
neighbourhoods of Gorna Banya and Ovcha Kupel with the 
Levski and Hadji Dimitar residential areas, and with the two 
already operating metro lines. 

The Sofi a Mayor reassured that the problems regarding 
the roundabout traffi c at the Ruski Pametnik square will be 
eliminated by the contractor because the place is still under 
warranty after the repairs. “A new solution might be sought 
for the traffi c lights because these in place now create danger 
of accidents”, added Mayor Fandakova.
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THE PORT WI-FI – A VICTIM OF THE SO-CALLED 
“PUBLIC OPINION TAX”

UNIFIED PORT INFORMATION SYSTEM MAY PAY 
ITSELF BACK WITHIN A FEW YEARS 

Mihail Rangelov

If there is something to be remembered this March, it 
is defi nitely the cancellation of public procurement tenders 
by PM Boyko Borissov. The process spread like wildfi re 
through various ministries and institutions which followed 
the Prime Minister’s initiative and halted both larger and 
smaller tender procedures.

The Transport Ministry did not make an exception and 
suspended the procurement procedures of several state-
owned enterprises. Regretfully, it turned out that “the wet 
wood are burned along with the dry”, as the Bulgarian 
proverb says. On 12th March, the sham socialist Georgi 
Kadiev, energy millionaire and politician, posted on 
his Facebook page: “The Bulgarian Ports Infrastructure 
Company will construct a Wi-Fi network worth BGN 6 
million on the territory of the ports in Varna and Bourgas.

Bravo!
Borissov, cancel!”

Of course, these words are as precise as an explanation 
of Mr. Kadiev’s business by words like: “My wife exports 
electricity to Turkey in baskets”. Nevertheless, Transport 
Minister Ivaylo Moskovski cancelled the public procurement 
procedure.

What is in fact the purpose of the entire project and 
what is the amount of BGN 6 million earmarked for?

If the procedure is successfully completed, all Bulgarian 
Black Sea ports of national importance will have a common 
wireless communication system. The idea is for arriving 
ships to be able to join the system on the basis of Wi-Fi 
access, their documents to be processed electronically, and 
wireless service at one-desk to be provided. The idea is 
simple and will eliminate all the paperwork with which the 
captains of arriving ships are bogged down and lose days 
due to the mid-20th century procedures and technologies for 
processing of vessels’ documents.

Meanwhile, PM Borissov boasted that Bulgaria had 
overreached and outpaced Romania, but, alas, it’s not so. 
The port of Constanta has had free Wi-Fi Internet access for 
quite some time, while not a single port in Bulgaria has such 
an option.

Ridiculously, in the country which ranks among the top 
six in the world with regard to Internet speed, voyagers of 
cruise ships arriving in Bulgarian ports have to walk around 
looking for cafes with Internet access instead of sightseeing, 
and being able to read their emails afterwards at ease in their 
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cabins. “Perhaps, Bulgaria wasn’t the most beautiful country 
we saw but there were certainly many interesting things to 
see. What we would recommend is free Internet access for 
passengers on board while the ship is in the port”, Caroline 
Kay wrote in the review on her Black Sea cruise, published 
in the British newspaper Burton Mail.

But let’s go back to the procurement tender. The pre-
estimated cost is BGN 6 million and no one can say 
for certain if this is much or little because it concerns 
establishment of a wireless coverage on an area as large as a 
big Bulgarian town.  Moreover, there should be access in the 
sea area in order to be used by the vessels lying at anchor in 
the roadstead and to process their documents before entering 
the port.

Technical infrastructure has to be built and software for 
the system to be worked out, and I admit I cannot estimate 
the costs for these. But there are a number of companies in 
Bulgaria which could fulfi l the task in such a way that there 
would be a suffi cient number of offers and get a lower price 
for implementation. For instance, the network of one of the 
Internet providers offering wireless services in the city of 
Varna covers a territory which is several times larger than 
required in the specifi cations.

Of course, one of the unoffi cial reasons mentioned 
for the cancellation of the procurement procedures is 
the fact that half of the ports to be covered by the system 
(the free Internet access, respectively) have already been 
concessioned, at that, by companies allegedly connected 

with notorious businessmen – Kiril Domuschiev, Delyan 
Peevski, Chimimport holding of Varna. But these people 
hardly need free Internet by the State, it would rather be 
in the way for them because after the introduction of the 
wireless information system it will be much more easier to 
control the cargo and passengers passing through the ports 
and to follow traffi c data as well. That would indeed help to 
combat contraband practices.

It is normal for the Bulgarian Port Infrastructure 
Company to invest in improving port services because it 
collects the fees for port services from ship owners. The 
benefi t for the concessionaires will be indirect – better 
services and shorter time for procedures in their ports will 
allow more vessels to pass through their ports. On the other 
hand, this will mean higher concession fees for the State. 
Thus, the pre-estimated amount of BGN 6 million might be 
paid back through indirect proceeds within just a few years.

Of course, the fi nal decision on the public procurement 
tender is in the hands of PM Boyko Borissov and Transport 
Minister Ivaylo Moskovski. We could only hope for the 
decision to be reconsidered because it would be a pity if the 
initiatives of one of the few operating state-run enterprises 
becomes a victim to the so-called “public opinion tax”. 
Otherwise, PM Borissov could appoint Georgi Kadiev as 
a person in charge of cancellation of public procurement 
tenders, and to close down the State in order to make things 
easier.
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„Петко Ангелов БГ“ ЕООД извършва транспорт на всякакви видове товари, включително ADR, от България и Турция до 
всички европейски дестинации и обратно, както и вътрешно европейски превози между други страни от Европейския 
съюз. Основните направления на компанията са Англия, Бенелюкс, Испания, Франция, Италия, Германия, Австрия, Чехия 
и обратно до България, Турция и Гърция. 

Всички автомобили отговарят на последните екологични и технологични изисквания, както и на най-новите 
Европейски стандарти за международен транспорт - ЧМР застраховка с разширено покритие за предвидена кражба на 
транспортираните стоки.

Фирмата притежава собствена гаражна площ от 30 000 м2, разположена на територията на град Пловдив, включваща 
ведомствена бензиностанция. Извън гаранционните поддръжки и ремонти се извършват в собствен автомобилен 
сервиз. Ремонтните халета са построени върху площ от 800 м2 и са оборудвани със специализирана техника. Компанията 
поддържа технически екип и мобилен сервиз, осигуряващи 24-часова поддръжка на територията на страната и съседните 
държави.
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