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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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ек одобри 368 Милиона евро за трета 
линия на Метрото в соФия 

Европейската комисия (ЕК) съобщи, че днес е 
одобрила финансирането на строежа на третата линия 
на метрото в София, като са осигурени 368 милиона 
евро.

Първоначално се предвижда изграждането на осем 
километра от третата линия с осем спирки, както и 
купуването на 20 вагона. Финансирането е осигурено от 
фондовете на ЕС за регионално развитие.

С новата линия центърът на столицата ще бъде 
свързан с кварталите, а това ще подобри живота на 
хората в града, се посочва в текста. ЕК допълва, че 
структурните и инвестиционните фондове на ЕС 
предвиждат за България бюджет от близо 10 милиарда 
евро до 2020 година.

На 31 юли ще бъде открита новата станцията на 
метрото в столичния квартал „Хладилника“ „Витоша“. 
Сумата на проекта е 42.37 млн. лева, или 21.7 млн. евро, 
тоест 16.7 млн. евро на км трасе, което е най-ниската 
стойност за 1 км в Европа. Изпълнител е обединение с 
водещ партньор фирма „Станилов“.

През януари започна строителството на третия лъч на 
столичното метро, който ще свързва кварталите „Сухата 
река“, „Хаджи Димитър“, „Красно село“, „Славия“, 
„Белите брези“, „Лагера“ и „Хиподрума“ с центъра на 
София. Одобреното трасе е с дължина 16 км - 10.5 км 
под земята и 5.5 км над земята, и 16 метростанции.

През март бяха затворени изцяло изцяло участъци от 
бул. „Патриарх Евтимий“ - между бул. „Васил Левски“ 
и ул. „Хан Крум“ и между бул. „Витоша“ – ул. „Княз 
Борис Първи“.

В първия етап на строителството влизат станциите 
на Малък градски театър „Зад канала“,на площад „Св. 
Патриарх Евтимий“, НДК, към Красно село. Участъкът 
е с обща дължина от 7.8 км. и 8 метростанции. 

развиваМе пристанищата си с катар 
Развиваме пристанищната си инфраструктура в 

сътрудничество с Катар. Това стана ясно след среща 
между премиера Бойко Борисов, министъра на 
транспорта и съобщенията на Катар Джасим Сейф 
Ахмед Ал-Сулаити и българския му колега Ивайло 
Московски. 

Официалната визита на Ал-Сулаити у нас е по 
покана на родния транспортен министър. Основна 
тема на разговорите между тримата държавници 
беше предстоящото подписване на Меморандум 
за разбирателство между ДП „Пристанищна 
инфраструктура“ и Катарската компания за управление 
на пристанищата „Муани Катар“. 

Борисов изтъкна, че документът създава добра 
база за двустранно сътрудничество по отношение 
развитието на пристанищната инфраструктура и 
по-добро взаимодействие между пристанищните 
администрации. Премиерът е доволен и от 
ползотворните разговори между двамата транспортни 
министри по време на посещението на българска 
делегация през май 2015 г. в Доха и активизирането на 
двустранните отношения в тази област. 

Сключването на меморандума е израз именно на 
добрия контакт между България и Катар. Засилването 
на преките контакти между двете страни е от взаимен 
интерес както в областта на бизнеса, така и в областта 
на образователните институции и университетите в 
България, подчерта Борисов по време на срещата.

 По-рано този месец мининстър Московски обяви, 
че колегата му от Катар е изявил желание да посети 
варненското пристанище при посещението си. „По 
всякакъв начин, по който намерим вариант да си 
партнираме с тях, ще е добре и за пристанище Варна“, 
увери транспортният министър .
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на ясен маханизъм за компенсации и субсидии при 
обществените превози.

„Браншът на автобусните превози за последните три 
години е намалял наполовина, има нулеви инвестиции. 
Това са съвсем директни индикации, че нещата не 
вървят добре“, коментира Ивайло Константинов от 
Националното сдружение на автобусните превозвачи 
пред БНР. По думите му, 60 общини у нас вече нямат 
превозвач, а средностатистическият автобусен парк в 
страната е на възраст 28 години, което е повече дори от 
африканските държави.

„Основният проблем в бранша е сивият сектор. 
Споделените пътувания са само част от проблемите, 
трупани с години. Те просто преляха чашата“, коментира 
Константинов.

Споделените пътувания според него се нуждаят от 
комплексно решение, защото превозните средства, с 
които те се извършват, не са класифицирани за превоз 
от типа автобусен, не подлежат на контрол от органите 
на автомобилната администрация, а попадат в ресора на 

МВР. В същото време дейността, която извършват, има 
допирни точки с Министерството на финансите.

Автобусите ни пътуват полупразни през цялата 
седмица, разказа още Константинов и допълва, че „един, 
двама или трима пътници не могат да обезпечат дори 
косвените разходи по пътуването, камо ли тол таксите за 
дадената дестинация“.

Всякакъв начин, който би натоварил бюджета на 
автобусните превозвачи, е неприемлив, заяви Ивайло 
Константинов, запитан за варианти за изчисляване на 
тол таксите, срещу които превозвачите протестират

„Най-лесно е да се калкулира различна цена, 
въпросът е кой може да я понесе“, допълни той.

Браншовата организация се закани, ако 
правителството не обърне внимание на исканията ми, 
на 10 май протестът им да затвори улици в София и да 
блокира големи булеварди.

Московски уволни директора на 
въздухоплавателната адМинистрация

Министър Ивайло Московски освободи директора 
на въздухоплавателната администрация Минчо 
Цветков. Повод за това са множество сигнали за 
незаконосъобразни действия, с които Московски се е 
запознал.

В средата на април министърът е депозирал 
предложение до премиера Бойко Борисов за 
освобождаване на директора на ГВА. На 21 април 
заповедта е връчена на Минчо Цветков.

Проверката на сигналите продължава, като случаите, 
които не са от компетентност на транспортното 
министерство, са придвижени към съответните служби.

По-рано Атанас Атанасов от ДСБ съобщи на 
пресконференция в централата на партията, че 
въздухоплавателната администрация е издавала в 
нарушение разрешения на компании и пилоти за 
летателна дейност. 

автобусен протест срещу сивата 
иконоМика и тол таксите 

Затруднения в движението на автомобили в центъра на 
София създаде във вторник (27 април)  по обяд автобусно 
протестно шествие срещу сивата икономика в бранша 
и въвеждането на тол такса за платено преминаване на 
пътищата в страната. Подобна демонстрация имаше 
и във Варна, а за 10 май превозвачите заплашват с 
национален протест.

Около 150 автобуса преминаха по централни улици на 
София, тръгвайки от Горублянското ханче, където беше 
сборният им пункт. С бавна скорост шествието мина през 
бул. „Цариградско шосе“, бул. „Цар Освободител“, бул. 
„Княгина Мария Луиза“, за да стигне до централната 
автогара в столицата.

Автобусите бяха украсени с плакати „Не на сивата 
икономика“. Според бранша това е най-големият му 
проблем, затова настоява за ефективни мерки за борбата 
със сивия сектор. Друго основно искане е автобусите 
по редовните вътрешни линии да не плащат тол такса 
за преминаване по пътищата. Намеренията са от 2018 
г. моторни превозни средства над 3.5 тона да плащат 
за определени участъци - разгледаните варианта за тол 
такса са за изминато разстояние - 12, 20 и 26 стотинки за 
километър. Според абвотубсните превозвачи обаче това 
ще доведе до сериозно поскъпване на билетите им.

Автобусните фирми искат още нова Републиканска 
транспортна схема, еднакви общи условия при възлагане 
на поръчки за обществен превоз на пътници, изработване 
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посрещнаха със сълзи и знаМена 
първия аМерикански круизен кораб в 
куба

Историческо събитие се случи в кубинската столица 
Хавана. На пристанището акостира американския 
лайнер „Адония”, след като за близо 50 години 
круизните пътешествия бяха забранени от режима на 
Кастро, съобщава Си Ен Ен.Това е поредното знаково 
събитие в продължаващото затопляне на отношенията 
между САЩ и Куба. За местните то е символ на 
„размразяването” на строгия режим на Фидел Кастро, 
който тръгна към значително смекчаване, след като 
Раул Кастро пое властта.

На борда на „Адония” пътуваха 700 пасажери, които 
имаха уникалния шанс да осъществят първия круиз 
между двете държави. Круизът на кораба „Адония” 
продължава 7 дни, като Хавана е първата му спирка. 
Огромна тълпа местни жители посрещна лайнера със 
знамената на двете държави, а пътниците на борда 
започнаха да скандират „Куба, Куба”.

Музиканти и танцьори посрещнаха скъпите гости 
на сушата. Събитието се превърна в карнавал, обилно 
полят с кубински ром.

След Хавана, „Адония” ще продължи към 
Циенфуегос и Сантиаго де Куба.

Щастливите пасажери заявиха, че ще оставят 
политиката настрана по време на своето пътешествие. 
Бизнесменът от Лос Анджелис Джеси Меркадо се 
развихри на дансинга с приятелката си, след като 
корабът отплава от Маями. Той каза, че няма търпение 
да си купи от прочутите кубински путри, но най-
вероятно ще ги изпуши още на острова, тъй като в САЩ 
са забранени.

изГраЖдат високоскоростна 
Железопътна връзка МеЖду праГа и 
дрезден 

Чешката столица и германският град Дрезден, 
провинция Саксония, ще бъдат свързани с 
високоскоростна железопътна връзка, съобщава 
столичното Radio Praha. Връзката между двата града ще 
бъде почти изцяло наново построена, а финансирането 
ще дойде от Брюксел.

Планираната нова линия ще съкрати значително 
времето за придвижване между Прага и Дрезден, което 
към момента отнема около два часа. „Връзката ще бъде 
много по-бърза и пътуването ще продължава само 50 
минути“, заяви говорителят на чешкото транспортно 
министерство.

Планираният маршрут ще бъде част от изграждането 
на нов важен транспортен коридор в Европа, простиращ 
се от северния ханзейски град Хамбург до гръцката 
столица Атина.

Гърция въвеЖда транзитна такса за 
ЧудЖите коли?

Гръцкото правителство обмисля нова транзитна 
такса за автомобили с чужди номера. Целта е да се 
съберат повече средства, това предаде специалният 
пратеник на bTV в южната ни съседка – Нели Тодорова, 
пред камерата на „Тази сутрин”.

Експерти прогнозират, че въвеждането на новата 
такса може да предизвика негодуванието на Брюксел. 
Причината е, че то ще наруши един от основополагащите 
принципи на Европейския съюз – този за свободното 
преминаване на стоки и хора.

Освен това гръцкото правителство се опитва да 
спре и практиката да се регистрират гръцки фирми в 
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България, а служебни им коли да се водят на български 
фирми. Това е един от най-разпространените начини за 
избягване на плащането на данъци в южната ни съседка

Запитани дали биха продължили да идват в Гърция, 
ако бъде въведена подобна транзитна такса, повечето ни 
сънародници споделят, че биха я „преглътнали”.

Много от тях изтъкват, че храната и гледката са сред 
основните плюсове на южната ни съседка. Освен това са 
сметнали, че биха похарчили същата сума, ако не и по-
голяма за подобна ваканция у нас.

Експертите препоръчват да се тръгне по-рано към 
България, за да се избегнат очакваните задръствания.

ГерМания ще субсидира покупките на 
електроМобили

Германия ще изплаща по 4000 евро на всички свои 
граждани, закупили електромобили.

Правителството на Германия обяви днес, че 
ще субсидира покупката на електромобили, за да 
помогне на германската автомобилна индустрия да 
бъде конкурентна на все по-популярните „зелени“ 
автомобили на световния пазар, предадоха Асошиейтед 
прес и Франс прес, цитирани от БТА.

Финансовият министър Волфганг Шойбле уточни, 

че от май купувачите на електромобили ще получават 
4000 евро (4515 долара).

Купувачите на хибридни модели ще получават до 
3000 евро. Разходите за субсидиите се поемат поравно 
от правителството и производителите.

Кабинетът е заделил 600 милиона евро за субсидиране 
на покупките на гражданите. Още 400 милиона евро ще 
бъдат използвани за обществени поръчки и станции за 
зареждане.

Икономическият министър Зигмар Габриел 
посочи днес, че целта е да бъде увеличен броят на 
електромобилите в Германия от 50 000 до половин 
милион до 2020 година, като това е само половината от 
първоначалната цел от милион електромобила до 2020 
година.

От общо 45,1 милиона коли, регистрирани в Германия 
миналата година, само 25 502 са електрически, а 130 363 
са хибридни.

влак ще свързва Москва и 
ЧерноМорието ни през лятото

Руските държавни железници пускат директни 
вагони от Москва до българското Черноморие. Те ще 
пътуват в композицията на влак „Полонез“ от руската 
столица до Варшава.

Вагоните ще тръгват от Москва всеки ден от 6 юни 

до 17 септември, съобщава Нова тв.
Вагоните, предвидени за влака, са комфортни - с 

четириместни купета, широки легла и климатик с 
индивидуални настройки, твърдят от компанията. 
Пътуването ще трае около три дни и ще струва малко 
над 500 лева.

Железопътната връзка между България и Русия беше 
възстановена в края на миналата година. Още тогава 
руснаците дадоха заявка, че през топлите месеци ще 
осигурят директен железопътен транспорт и до големите 
черноморски градове Варна и Бургас.
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билетЧето на соФия: цена на око

Софиянци ще плащат цяла година грешките на 
Бойко като кмет

Михаил Рангелов

Има някои загадки, които дори всемогъщия 
Гугъл не може да изрови. Сред тях са строителството 
на египетските пирамиди, гигантските статуи на 
Великденските острови и начина на формиране на 
цената на билетчето за градския транспорт в София.

Общото и за трите е, че може да се види крайния 
ефект, но никой не може да каже по какъв начин се е 
стигнало до него. И докато за пирамидите и статуите вече 
няма живи свидетели, главните „виновници“ са си ту и 
си управляват. Само че информацията защо билетчето 
трябва да струва 1,60 лв. е по-лесно да бъде изкопчена 
от мумията на египетския император, отколкото от 
Столична община. 

От 1 юни билетът за градския транспорт ще поскъпне 
с 60%, а глобата за нередовен пътник – със 100%, на 
40 лв. Актът също се увеличава двойно – на 200 лв. 
Цените на всички карти се запазват, като единствено 
годишната карта със снимка поевтинява от 500 на 365 лв. 
Поскъпване ще има и при масово използваните талони 
от по 10 билета - от 8 лв. те ще скочат на 12 лв.

Горивата в момента са рекордно евтини, градският 
транспорт е нереформиран – електронната тикет 
система се чака поне от десетина години, градът е 
миниран от затворени улици заради строежа на метрото, 

а останалите са едва проходими от задръствания. „Целта 
на поскъпването е да се покрие част от дефицита в 
системата, да се инвестира в нея, да се изгради цялостна 
интегрирана система, да има след 2 години адаптивна и 
честна политика за тарифиране“, коментира общинският 
съветник от ДБГ Прошко Прошков. Но срещу тези думи 
не стои реална икономическа обосновка.

Кой осъди общината?
В същото време Столична община плаща рекордни 

глоби за неизпълнение на договорите и за забавяне на 
плащанията към частните превозвачи, които извършват 
градски превози. По неофициална информация двете 
основни фирми, които извършват това - „Карат С“ и 
„Юнион Ивкони“ са осъдили (или съдят в момента) по 
различни дела общината и ЦГМ за сума около 6,5 млн. 
лв.

Друг превозвач - бизнесменът Росен Илиев, който 
заедно със собствениците на споменатите по-горе 
две фирми беше записан през 2008 г. да разпределя 
задкулисно линии със зам.-кмета Велизар Стоилов 
води дело срещу общината за 15 млн. лв. Така може да 
се окаже, че обезщетенията, които градския транспорт 
на София трябва да плати са 21,5 млн. лева. Или ако 
приемем, че билетчетата, които се ползват на ден в 
София са около 100 хиляди (точна статистика никъде 
няма), столичани ще плащат в продължение на 360 дни 
грешките допуснати от бившия кмет Бойко Борисов и 
продължени от сегашния Фандъкова.

Забавено бе представянето на т.нар. икономическа 
рамка, която по липсата на всякаква логика мина 
тържествено през комисиите в общината една седмица 
след решението за поскъпването на билета, въпреки че 
уж двете са свързани. В нея обаче Центърът за градска 
мобилност изтъква, че билетът струвал реално 1.64 
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лв. Като стане 1.60 лв., ще има 15 млн. лв. на година 
допълнителни приходи. С единичен билет пътували 
„едва“ 15% от всички пътници. Ако обаче цифрата 
1,64 лв. е истинска, ЦГМ трябва да бъде изравнен в 
земята, а служителите в него (поне ръководните кадри) 
да бъдат преназначени в някое предприятие, където 
могат да вършат съответна за качествата си работа - 
например в „Чистота“ да събират листата по улиците. 
Защото реалната цена на билетчето във Варна е ... 1,17 
лв. При това в град, където разстоянията са по-малки, 
натоварването на превозните средства - също. Което 
навежда на мисълта, че или всеки трети пътуващ е 
гратисчия, или в предприятието се краде на поразия. 

Оправдания с цената на горивото
От управляващото мнозинство в Столична община 

засега твърдо отбиват всякакви аргументи, че е абсурдно 
билетчето да поскъпва при сегашните цени на горивата. 
Разходите за гориво в транспорта били само 8%, казват 
от Центъра за градска мобилност. Тогава защо през 
2008 г., когато пак ГЕРБ вдигна цената с 42% и направи 
билетчето левче, кметът Бойко Борисов се оправдаваше 
именно с поскъпването на горивата? А и в автобусния 
транспорт тези разходи са 18%.

Поскъпването не може да се обясни и с другите 

данни за разходите на транспортните дружества под 
шапката на ЦГМ. Според разчетите например разходите 
за персонал в метрото намаляват с 5% до 48% от общите 
разходи, при автобусите се задържат на около 43%, а в 
електротранспорта леко се покачват – с около 4%. Не 
може да се оправдае и с инвестициите в транспорта, 
защото новите трамваи и метрото се строят с 
европейските фондове, а нужното съфинансиране често 
се осигурява от държавната хазна, а не от общинската.

Според някои представители на ГЕРБ като столичния 
съветник Екатерина Йорданова по-високата цена на 
билета и двойната глоба ще намали „гратиса“. Впрочем 
глобата вече бе увеличена от ГЕРБ през 2012 г. двойно – 
от 10 лв. стана 20 лв. Дали това помогна за намаляване 
на гратисчиите и за по-висока събираемост? Познахте, 
не помогна. Гратисчиите и тогава, и сега продължават да 
са около 10% от пътуващите.

Оставките на зам.кмета Любомир Христов, както и 
на шефовете на ЦГМ са едно добро начало, въпреки че 
конкретният повод за тях няма нищо общо с цената на 
билетчето. Въпреки това те са добър повод да се види 
кой е виновен за това общината да плати 21,5 млн. лв. 
на частните дружества. И виновните да си понесат 
отговорността, а не тя да бъде разпределяна върху 
гражданите и гостите на София чрез по-високата цена 
за превоза. 

автобусни спирки „изядоха“ Главата на заМ.кМета любоМир христов

Заместник-кметът по транспорта на София Любомир Христов подаде оставка 
след публикации в медиите. Те свързват името му с обществена поръчка за 60 спирки 
в София, спечелена от съпруга на депутатката от ГЕРБ Ирена Коцева.

Нова телевизия показа снимки, на които се вижда служебната кола на Христов 
пред къщата на Коцева в Самоков. След като ги видя, заместник-кметът призна, че 
е ходил многократно там през уикендите със служебен автомобил, но отрече да е 
било по работа. И се разграничи от Центъра за градска мобилност, който е прекият 
възложител на спирките.

След като предаването бе излъчено премиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов 
поиска оставките на Христов и Коцева. 

Заместник-кметът на София призна за познанството си с депутатското семейство, 
но добави, че не е шеф на Центъра за градска мобилност, който е пуснал поръчката.

„Центърът за градска мобилност е юридическо лице, което има собствено управително тяло, собствени процедури, 
собствен бюджет“, коментира Христов, като призна, че на снимките е служебният му автомобил.

Мотивите за оставката на Любомир Христов бяха, че не трябва този случай по някакъв начин да се отразява 
негативно на общината или ресора, с който той се занимава.

Христов познавал хората, но не той е подготвил обществената поръчка, уточниха от Столична община.
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откриха оФициално рехабилитираната 
Гара соФия

Това е първият основен ремонт на комплекса от 40 
години насам

След близо едногодишен ремонт официално бе 
открита рехабилитираната сграда нба централната 
софийска жп гара. На събитието присъстваха премиера 
Бойко Борисов, транспортният министър Ивайло 
Московски, столичният кмет Йорданка Фандъкова.

Проектът „Рехабилитация на гаров комплекс 
Централна гара София“ е първият основен ремонт 
на сградата, откакто тя е построена преди 40 години. 

Рехабилитацията обхваща на чакалнята, подлезите, 
пероните, част от коловозите, подобряване на енергийната 
ефективност чрез слънчеви панели на покрива.
Ремонтът започна през април 2014 г. от НКЖИ, а през 
2015 г. се включи и общината с частично обновяване на 
гаровия площад.

Около 61 млн. лв. са разходите за изграждането 
на приемното здание на Централна жп гара - София. 

Това каза пред журналисти инж. Милчо Ламбрев, 
генерален директор на НКЖИ, след откриването на 
реконструираната гара. „Основните направления, 
по които се работеше върху приемното здание бяха 
3“, уточни инж. Ламбрев. „На първо място беше 
конструктивната корекция, която трябваше гарата да 
получи, във връзка с новите еврокодове, които излязоха 
през 2012 година и това, че гарата беше строена през 
1974 година не отговаряше на изискванията за земетръс. 
Усилиха се максимално всички колони, напречни и 
надлъжни греди и фундаменти и по този начин се 
постигна ефектът“, обясни инж. Ламбрев. Покривната 

конструкция на гарата е метална и подсилена.
„На второ място искахме да променим енергийната 
ефективност и затова фасадата изцяло се 
поднови. Поставени са нови алуминиеви дограми 
с трислойни стъклопакети, които довеждат до 
запазване на температурата в цялото пространство, 
което никак не е малко“, уточни инж. Ламбрев и 
допълни, че цялата гара има площ около 12 дка“.
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„Третото нещо, на което наблегнахме 
беше комфортът на пътниците, който 
желаехме да се подобри, както и на хората 
в неравностойно положение. Всички 
тези ефекти бяха постигнати. Гарата 
отговаря изцяло на най-новите европейски 
изисквания“, увери инж. Ламбрев. По думите 
му, за да може пространството в гарата 

да се използва максимално, е построена 
многофункционална зала, която може да се 
ползва в много аспекти. „Първоначално сме 
замислили това да бъде академия за нашите 
дечица, за да могат безплатно и безпроблемно 
те да тренират в нея“, подчерта Ламбрев. 
„Направиха се чисто нови перонни навеси, 
подновиха се перонните настилки. Навсякъде 
беше озеленено и се сложиха пейки, които 

дълги години гарата не беше виждала“, каза 
Ламбрев. Той уточни, че ежедневно през 
гарата минават около 15 000 души.
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СПОДЕЛЕНИТЕ ПЪТУВАНИЯ НЕ СА ВРАГ НА БИЗНЕСА, А НЕРАЗРАБОТЕНА НИША

БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА СТАНЕ СЕРИОЗЕН ТРАНСПОРТЕН ХЪБ

Доц. Симеон Ананиев

 - Преди месец бежанската криза затвори жп 
връзките между Гърция и Македония. Колкото и 
грубо да звучи успяхме ли да се възползваме ние от 
създалата се ситуация?

 - Тези събития показаха възможността и необходимостта 
България да се превърне в един транспортен хъб, с 
добра организация, сигурност и логистика, с добри 
превозвачи. Смея да твърдя, че нашите превозвачи 
са много активни и успяват да се възползват от всяка 
една благоприятна ситуация. Ние още преди няколко 
месеца предложихме на съседите алтернативни 
варианти - както спедиторски компании, така и една от 
големите ни частни железопътни компании. Нека не 
забравяме, че в исторически план Гърция предпочита 
да използва връзките през Македония, като заобикаля 
България. Но животът налага така нещата, че една част 
от товарите ще минат през нас. Една част от товаарите 
се прехвърлят на автомобилен транспорт, но друга 
част ще минат по жп мрежата в България. 

Българският жп бизнес има какво да предложи

Ние имаме какво да предложим - българското 
подразделение на DB Schenker, както и Rail Cargo имат 
регулярни влакове към Западна Европа и могат да 
поемат товарите, които ще минат през нас. Разбира се 
това изисква мобилизация и да се използва момента. 
Теорията и практиката на товаропотоците показва, 
че при смяна на маршрута и последващо връщане 
към стария, поне 20% от товарите остават по новата 

дестинация. Дано част от тези клиенти, които сега ще 
минат инцидентно през България да си харесат този 
маршрут и да решат да го използват постоянно. 

 - Излиза, че запушването на един транспортен 
коридор помага за „отпушването“ на друг?

 - Терминът „транспортен коридор“ вече си е изживял 
времето. Трябва вече да говорим за транспортни 
мрежи  - когато една част от мрежата изпитва проблем, 
то тя автоматично се компенсира от останалата част. 
Транспортните потоци са като водата - при среща 
с преграда избират най-удобния път с най-малкото 
възможно съпротивление. 

 - Как изглеждат тези промени в товаропотоците, 
изразени в цифри?

 - И по данни на Евростат, и по данни на нашите 
превозвачи имаме ръст, който е по-голям при 
автомобилните превози. Не мога да не похваля 
българските автопревозвачи, които са водещи 
компании не само у нас, но и в Европа още от 
времето на СОМАТ. Така че при тях този резултат 
бе очакван. Радващото е, че се наблюдава ръст и при 
железопътните превозвачи, които в последните две 
години бележат ръст от порядъка на 10 процента 
годишно, като през 2015 година стигнаха до 14 млн. 
тона превозени товари. Това увеличение се дължи 
преди всичко на частните фирми - на споменатите вече 
български подразделения на немските и австрийските 
железници, както и на частната БЖК, докато при 

секретар на Форум за балкански транспорт и 
инфраструктура
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БДЖ се наблюдава свиване на приходите. Хубавото 
е, че частните жп превозвачи успяват да върнат „на 
релсите“ и товари, които по една или друга причина 
са били насочени към автомобилния транспорт. В 
момента 60% от товарните превози се извършват от 
частните превозвачи. 

 - С оглед на последните събития в Европа 
сигурността на транспортната инфраструктура 
излиза на преден план. И докато на Запад това 
се свързва с тероризъм, при нас обикновено 
причината са кражби?

 - Има една интересна трактовка на колегите от ДП „НК 
Желеопътна инфраструктура“, според която кражбите 
по жп инфраструктурата са не само вандализъм, но и 
терористичен акт. Не мога да не се съглася с тях. Ще 
дам един пример - наскоро лица от ромски произход 
бяха извадили закрепващите устройства на траверсите 
на Горна Баня. Влакът, който мина, по чудо оцеля. За 
такива случаи думата вандализъм е слаба. 

 - А как стои въпросът със сигурността по гарите?

 - Не знам дали хората са запознати, но на поне 50 гари 
има изградено видеонаблюдение. Да, от малко по-
стар тип, но все пак го има. Това, което може да се 
направ е те да бъдат осъвременени, с възможност за 
разпознаване на образи и директна връзка с базата 
данни на полицията и специалните служби. Друга 
мярка, която се обсъжда от близо десет години е на 
големите гари да бъде въведен пропускателен режим. 

Държавата трябва да обезпечи финансово сигурността 
в транспорта

Има такава възможност, но всички тези мерки трябва 
да бъдат обързани финансово и държавата да помогне 
за това. Това, което бих препоръчал е при изготвяне 
на проекти например по ОП „Транспорт“ финансовите 
средства за осигуряване на необходимата сигурност 
да бъдат предварително включени при изготвянето на 
проектите.

 - Вие сте един от привържениците на платформите за 
споделени пътувания. Това не е ли малко странно 
за човек от бизнеса?

 - Напротив - това е бъдещето. МТИТС не може да 
продължава да игнорира иновативните бизнес 
тенденции за използване на платформи за споделени 
пътувания във всички видове транспорт т.е. 
интегрирани пътнически и товарни транспорти? 
Появата на ЮБЕР е само началото, това е иновативна 
информационна обслужваща интелигентна система 
за услуги, една нова революция в транспорта, 
логистиката, веригите на доставки т.е. в бизнеса за 
всички видове услуги. След решението на Англия за 
допускане на такива платформи за услуги, се очаква 
до края на година това да направи и Европейския съюз 

 - Бих искал да попитам кога ще се създаде и започне 
работа експертна група за създаване на нормативна 
база и регулаторен механизъм, който да осигури 
регистрационен режим, сигурност, безопасност и 
сигурност на превозите и пътуванията а от там и 
постъпления в хазната? 

 - Споделените пътувания не са враг на бизнеса, а една 
нова и тепърва разработваща се ниша на пазара на 
услуги.
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Мтитс с ГоляМата наГрада за 
обществени консултации

За първи път в България бяха връчени годишни 
награди за проведени по европейските стандарти 
обществени консултации. На 26 април Асоциацията на 
юристи за развитие на правото в обществен интерес, 
съвместно със Сдружение „Журналисти за прозрачно 
управление” и Професионалното обединение на 
държавните служители обяви  успешното изпълнение на 
Проект „Повишаване ефективността на обществените 
консултации чрез активно участие на гражданското 
общество в процеса на вземане на управленски 
решения”, финансиран в рамките на Програмата за 
подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство 2009-
2014 година. Такъв проект се изпълнява за първи път в 
България, а седемте пилотни обществени консултации, 

предвидени по него бяха осъществени изцяло по 
европейски стандарти. Бяха подбрани обществено 
значими и остро дискусионни теми, свързани с промени 
на закони и нормативни актове, Закона за обществените 
поръчки, новите правила за ТЕЛК и други.

Министерството на информационните технологии 
и съобщенията получи голямата награда за най-висок 
стандарт при провеждане на обществени консултации. 
Наградата бе връчена от главния редактор на списание 
„Транспортал“ и секретар на сдружение „Журналисти 
за прозрачно управление“ Михаил Рангелов. Тя бе 
приета от заместник-министър Антон Гинев, който 
пожела на екипа, изпълнил проекта да продължи 
успешно да мотивира гражданското общество да 
участва в законодателния процес. Отличия получиха 
и администрациите на двамата вицепремиери – по 
коалиционна политика и държавна администрация 
г-жа Румяна Бъчварова и по европейските фондове и 
икономическата политика, съответно за провеждане на 

консултация при спазване на най-високи стандарти и 
за най-много получени и взети предвид предложения 
по един проект. Министерството на труда и социалната 
политика получи приз за използване на най-разнообразни 
начини на консултиране. Община Джебел бе отличена 
за наличие на собствени стандарти за обществени 
консултации. Антинаградата за най-непрозрачна 
администрация отнесе Министерството на културата.

„Имаме повод да празнуваме, защото преди дни 
бяха приети промените в Закона за нормативните 
актове, в който обществените консултации и оценката 
на въздействието на нормативните актове вече стават 
задължителни, а не пожелателни, както беше досега“, каза 
при представянето на годишния доклад председателят 
на Научния съвет на Асоциацията на юристи за развитие 
на правото в обществен интерес д-р Тони Димов. Той и 
екипът му се надяват връчването на наградите за добри 
практики при провеждането на обществени консултации 
да стане традиция.
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EUR 368 MILLION FOR THIRD METRO LINE IN 
SOFIA APPROVED BY EC 

The European Commission (EC) announced that it 
had approved the fi nancing of the construction of the third 
metro line in Sofi a, with EUR 368 million earmarked for the 
purpose.

Construction of eight kilometres of the third metro 
line with eight stations is projected initially, as well as the 
purchase of 20 metro carriages. The money will be allocated 
by the EU funds for regional development.

The new line will connect the Sofi a centre and the 
residential districts and will thus improve the life of the 
capital city residents, the announcement reads. The EC 
added that a budget of nearly EUR 10 billion had been 
earmarked for Bulgaria by the year 2020.

On 31st July, 2016, the new Vitosha metro station will 
be opened in the Hladilnika residential district. The project 
will cost BGN 42.37 million, or EUR 21.7 million, i.e. EUR 
16.7 million per 1 kilometre track, which is the lowest per 
kilometre cost in Europe. The contractor is a consortium 
with the Stanilov company as a lead partner.

In January, 2016, the construction of the third metro line 
started. It will connect the residential districts of Suhata 
Reka, Hadji Dimitar, Krasno Selo, Slavia, Belite Brezi, 
Lagera and Hipodruma and the city centre. The approved 
track is 16 km long, including 10.5 km underground and 5.5 
km above ground, with 16 metro stations.

In March, sections of the Patriarch Evtimiy boulevard 
– between the Vasil Levski  boulevard and the Han Krum 
street, and between the Vitosha boulevard and the Knyaz 
Boris I street were completely closed in March.

The fi rst stage of the construction includes the stations 
of the Zad Kanala theatre, the Patriarch Evtimiy square, and 
the National Palace of Culture (NDK) to Krasno Selo. The 
section has a total length of 7.8 kilometres and includes 8 
stations.

BULGARIA TO DEVELOP ITS PORT 
INFRASTRUCTURE IN COOPERATION WITH 
QATAR

Bulgaria will be developing its port infrastructure in 
cooperation with Qatar, it became clear after a meeting 
between PM Boyko Borissov, Qatar’s Minister of Transport 
and Communications Jassim bin Saif Ahmet Al Sulaiti, and 
his Bulgarian counterpart Ivaylo Moskovski. The meeting 
was held within the visit of an offi cial Qatari delegation to 
Bulgaria at the invitation of Bulgarian Transport Minister  
Ivaylo  Moskovski. The main topic of discussion between 
the three statesmen was the future signing of a Memorandum 
of Understanding between the Bulgarian Ports Infrastructure 
Company and the Qatar Ports Management Company, 
Mwani Qatar. PM Borissov commented that the document 
would set a good basis for bilateral cooperation for the 
development of port infrastructure and better interaction 
between the port administrations. 

The Bulgarian Prime Minister and the Qatari Minister of 
Transport and Communications expressed satisfaction with 
the useful talks between the two transport ministers during 
the visit of an offi cial Bulgarian delegation to Doha in May 
2015, and with the activation of the bilateral relations in this 
fi eld, an expression of which was the signing of the above 
mentioned memorandum. PM Boyko Borissov also stressed 
that the strengthening of direct contacts between the two 
countries was of mutual interest both in the fi eld of business 
and in the fi eld of educational institutions and universities 
in Bulgaria.

Earlier this month, Mr. Moscow announced that his 
Qatari counterpart had expressed willingness to visit the port 
of Varna during his visit. „Any partnership option would be 
benefi cial for the port of Varna“, the Bulgarian Transport 
Minister pointed out.
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DIRECTOR OF CIVIL AVIATION 
ADMINISTRATION DISMISSED BY MINISTER 
MOSKOVSKI 

Transport Minister Ivaylo Moskovski suggested the 
dismissal of the Director of the Civil Aviation Administration 
(CAA) Mincho Tsvetkov from the post. The reason for the 
decision was a number of signals of unlawful actions about 
which the Minister had been informed.

In mid-April, Minister Moskovski submitted a proposal 
to PM Minister Boyko Borissov for the dismissal of the 
CAA Director and the order was served on Mincho Tsvetkov 
on 21st April.

The check of the signals is ongoing and the cases which 
are not within the competence of the Ministry of Transport, 
Information Technologies and Communications have been 
forwarded to the relevant authorities.

Earlier, Mr. Atanas Atanasov from Democrats for Strong 
Bulgaria (DSB) told a news conference at the headquarters 
of the party that CAA had illegally issued permits for fl ying 
activity to companies and pilots.

PROTEST AGAINST GREY ECONOMY AND 
ROAD TOLLS STAGED BY COACH COMPANIES

A protest bus procession against the grey economy in the 
branch and the introduction of road tolls, staged by coach 
operators, created traffi c diffi culties in the Sofi a centre at 
noon on Tuesday (27th April). A similar demonstration was 
held in Varna as well and the operators warned they’d stage 
a national protest on 10th May.

Some 150 buses drove along Sofi a’s central streets, 
starting from their meeting point at Gorublyansko Hanche. 
The procession drove at low speed along Tsarigradsko 
Shosse boulevard, Tsar Osvoboditel boulevard, and 
Knyaginya Maria Luisa boulevard, to reach the central bus 
station in the capital city.

The buses were decorated with posters reading „No to 
grey economy“. According to branch representatives, this 
is the biggest problem in the sector and they insist for 
effective measures to combat the shadow economy. 
Another key demand is for scheduled coaches on 
domestic routes to be exempt  from road tolls. According 
to plans, as of the year 2018, vehicles over 3.5 tonnes 
should be paying for certain road sections. The price 
options discussed are for a toll tax of BGN 0.12, BGN 
0.20 and BGN 0.26 per kilometre. According to coach 
operators, however, this would result in a tangible price 
increase of their fares.

The other demands of coach operators are: a new 

Republican transport scheme, uniform general terms for the 
award of procurement orders for public transport services, 
and a clear mechanism for compensation and subsidies for 
the public transport sector.

„Within the past three years, 50% of the companies 
in the branch have terminated their operation and there 
are no new investments. These are direct indications that 
things are not going well“, Ivaylo Konstantinov from the 
National Association of Coach Operators commented on the 
Bulgarian National Radio. According to him, 60 Bulgarian 
municipalities don’t have bus carriers anymore and the 
average age of the bus fl eet in the country is 28 years, that is 
the buses are older even than in African countries.

„The grey sector is the major problem in the branch. 
The so-called shared trips are only part of the problems 
accumulated for years on end. This was the fi nal straw“, 
added Mr. Konstantinov.

According to him, shared trips need an overall solution 
because the vehicles used for these are not classifi ed as 
vehicles for bus transportation and are not subject to control 
by the automobile administration but are within the scope of 
control of the Interior Ministry. At the same time, the services 
they offer have interfaces with the Ministry of Finance.

„Our coaches drive half empty all the week“, complained 
Mr. Konstantinov, adding that one, two or three passengers 
cannot compensate even the indirect costs of a trip, let alone 
the road tolls for a certain destination.

„Any burden on the budget of coach operators is 
unacceptable for us“, said Ivaylo Konstantinov when asked 
about options for calculation of road tolls, against which 
coach operators protest.

„The easiest way is to calculate different prices, the 
question is who would be able to bear it“, he added.

The branch organization warned that if the Government 
does not pay attention to its demands, they’d stage a protest 
on 10th May, closing streets in Sofi a and blocking major 
thoroughfares in the capital city.
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PRICE OF PAPER TICKETS FOR URBAN 
TRANSPORT IN SOFIA – A MYSTERY

SOFIA RESIDENTS WILL BE PAYING FOR A WHOLE 
YEAR PM BOYKO BORISSOV’S  MISTAKES AS A 
FORMER MAYOR

There are mysteries which even the almighty Google 
cannot delve up. Some of these are the construction of the 
Egyptian pyramids, the giant Easter Island statues and the 
pricing method for urban transport fares in Sofi a.

All the three have something in common: the end effect 
can be seen but no one can say how it has been reached. 
However, while there are no longer living witnesses of the 
pyramids and statues, the main „culprits“ for the third one 
are among us and rule us. But it seems it would be easier to 
draw out information why the ticket should cost BGN 1.60 
from the mummy of an Egyptian emperor than from the 
Sofi a Municipality.

As of 1st June, 2016, the price of a single paper ticket for 
public transport in Sofi a will rise by 60%, and the fi ne for 
fare-dodgers – by 100% – to BGN 40. The fi ne to be paid by 
people against whom statements have been drawn up will 
also double to BGN 200. The prices of all kinds of travel 
cards will remain unchanged and only the annual card with 
a photo will become cheaper, going down from BGN 500 to 

BGN 365. The most widely used coupons for 10 travels will 
be hiked from BGN 8 to BGN 12. 

Fuel prices are currently record low, public transport in 
Sofi a is unreformed – we have been waiting for at least 10 
years for the introduction of the electronic ticketing system, 
heavy traffi c jams are usual in the capital city due to the 
closed key sections of major boulevards because of the 
construction of the third metro line. „The price increase is 
aimed to cover part of the defi cit in the system, to invest in 
it, to build an overall integrated system, to have an adaptable 
and fair pricing policy in 2 years“, commented Proshko 
Proshkov, municipal councilor from Bulgaria for Citizens 
Movement. But there is no real economic justifi cation for 
these words.

Sofi a Municipality paying record fi nes
At the same time, the Sofi a Municipality is paying record 

high fi nes for breach of contracts and delayed payments to 
private urban transport operators. According to unoffi cial 
information, the two main operators –Karat-S and Union 
Ivkoni – have won lawsuits against the Sofi a Municipality 
and the Urban Mobility Centre (or are currently suing them) 
for an amount of around BGN 6.5 million. 

Another public transport operator – the businessman 
Rossen Iliev, who was distributing the urban lines in an 

Public transport in Sofi a is still unreformed
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underhand manner in 2008 together with the owners of the 
two above mentioned companies and Deputy Mayor Velizar 
Stoilov, is suing the Sofi a Municipality for  BGN 15 million. 
Thus, it might turn out that urban transport in Sofi a would 
have to to pay indemnities amounting to BGN 21.5 million. 
If we assume that a total of 100,000 tickets are used every 
day in Sofi a (accurate statistics can be found nowhere), local 
residents will be paying for 360 days the mistakes made by 
the former mayor of the capital city Boyko Borissov and the 
incumbent Mayor Yordanka Fandakova.

The presentation of the so-called economic framework 
has been delayed and despite the absence of any logic it 
was passed by the municipal committees a week after the 
decision for the price rise of tickets was made, although the 
two are supposed to be interrelated. The Urban Mobility 
Centre argued that a single ticket actually costs BGN 1.64 
and with its price increase to BGN 1.60, additional proceeds 
of BGN 15 million would be collected. However, only 
15% of all passengers travel with a single ticket, added the 
Urban Mobility Centre. If the actual cost of a single travel 
is BGN 1.64, the offi cials of the Urban Mobility Centre 
should put ashes on top of their heads (at least its managers) 
and be redeployed in an enterprise where their work would  

correspond to their ‘professionalism’, for instance to sweep 
tree leaves in the streets for the municipal cleaning service. 
For comparison, the actual price of a single urban transport 
ticket in Varna is BGN 1.17, at that – in a city where the 
distances are much shorter and the number of passengers is 
smaller. This leads to an assumption that either every third 
passenger is a fare-dodger or the enterprise is being drained.

The ruling majority in the Sofi a Municipality are 
currently repelling all arguments that the price hike of the 
urban transport tickets is an absurdity at present, given the 
current fuel prices. Fuel costs in urban transport account 
for only 8% of the prices, according to the Urban Mobility 
Centre. Why then, back in 2008, when GERB raised the 
price by 42% to BGN 1, former Sofi a mayor Boyko Borissov 
justifi ed the increase by the appreciation of fuels? Besides, 
the share of these costs of the total costs are 18% in the bus 
transport sector. 

Ticket price can’t be justifi ed
The price hike cannot be explained by the data for the 

costs of transport companies under the umbrella of the Urban 
Mobility Centre. According to estimates, the expenses for 
staff in the Sofi a Metro fell by 5% to 48% of the total costs, 
stayed unchanged at about 43% in the bus transport sector, 
and rose slightly – by some 4% – in the electric transport 
sector. The price increase cannot be justifi ed by investments 
in the transport sector either because the new tram and metro 
lines are being built with European funds and the necessary 
co-fi nancing is often allocated by the Treasury rather than 
the municipal budget.

According to some representatives of GERB, for 
instance, the municipal councilor Ms. Ekaterina Yordanova, 
the higher price of tickets and the doubled fi ne would reduce 
the number of fare-dodgers. In fact, GERB doubled the fi ne 
back in 2012 – from BGN 10 to BGN 20. Did this help to 
reduce the number of fare-dodgers and bring about better 
collection? As you might have guessed – it didn’t. The 
percentage of fare-dodgers stayed unchanged at about 10% 
of all public transport passengers.

The resignations of Deputy Mayor Lyubomir Hristov 
and the heads of the Urban Mobility Centre are a good start, 
although the price of the ticket has nothing to do with the 
cause for these resignations. Yet, they are a good occasion to 
see who is to blame for the Sofi a Municipality to pay BGN 
21.5 million to the above  mentioned private companies. The 
culprits should bear their responsibility and it should not be 
transferred onto Sofi a residents and guests, making them pay 
more expensive tickets for urban transport in the capital city.

Deputy Mayor for transport Lubomir Hristov resigned at 
the end of April
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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.

Контакти:
Местност Чиирите 020В
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