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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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Новини от България

откРиват по-Рано новата 
МетРоСтанция „витоша“

По-рано от предвиденото ще тръгне продължението 
на втората метролиния до улица „Сребърна“ в кв. 
Хладилника. Първоначално срокът за пускането на 
метростанция „Витоша“ беше 31 юли.

Кметът Йорданка Фандъкова обаче каза, че 
работата там е приключила и очаква в най-скоро време 
продължението да тръгне. С него мрежата на подземната 
железница ще стане 40 км и с 35 станции.

„Всички се убедихме, че този обект вече е готов. 
От май месец текат изпитанията, като до десетина дни 
започва движението на влаковете без пътници. Така че 
очаквам преди 31 юли, след като мине приемателната 
комисия, да може да бъде пуснат този участък. Той е 
важен - виждаме, че движението е натоварено в момента 
„, обясни столичният градоначалник. Тя обаче не се 
ангажира да каже точно кога софиянци ще могат да 
стигат до метростанция „Витоша“.

Фандъкова, министърът на транспорта Ивайло 
Московски и изпълнителният директор на 
„Метрополитен“ инж. Стоян Братоев провериха новата 
метростанция и се качиха в една от мотрисите.

„Успяхме да приложим по-голяма гъвкавост и да 
изградим обекта на 2 фази. Имаше тежки финансови 
затруднения през 2014-а година заради отказът на 
държавата да отпусне средства за проекта. Доста бързо 
се наложи да реагираме, когато на власт дойде сегашният 
кабинет“, обясни и транспортният министър Московски.

винетките Са незаконни, но дъРжавата 
няМа да вРъща паРи 

Гражданите и бизнесът не могат да търсят 
обезщетение за вредите, които им е причинило действието 
на незаконни постановления, наредби и тарифи по реда 

на Закона за отговорността на държавата и общините 
за вреди (ЗОДОВ). Това гласи тълкувателно решение 
на мнозинството във Върховния административен съд. 
32 от 75 върховни съдии, участвали при вземането му, 
обаче са с особено мнение по въпроса. Любопитното е, 
че мотивите на ВАС са с дата 27 юни, т.е. обосновката 
е отнела три месеца от съдебното заседание, на което са 
разглеждани – 22 март.

Подлежат ли на обезщетяване по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ 
вредите, причинени на граждани и на юридически 
лица при или по повод изпълнението (действието) 
на подзаконов нормативен акт в периода преди той 
да бъде отменен като незаконосъобразен или обявен 
за нищожен, гласеше въпросът, по който различни 
съдилища поискаха тълкувание. Мнението на ВАС е от 
изключителна важност при последващите съдебни дела 
във връзка с отмяната на по-скъпите винетки, въведени 
от ГЕРБ за 2016 г.

Запознати твърдят, че по този начин, въпреки че 
новите цени на винетките са незаконни, държавата няма 
да връща пари на шофьорите. В Административния 
съд бе образувано дело по жалби на граждани и 

организации относно новите тарифи на стикерите. 
Обжалва се не ценообразуването, а начинът на приемане 
на постановлението – без обществено обсъждане. 
Върховната административна прокуратура също обяви 
новите цени за незаконни и подкрепи жалбите в съда. 
Регионалният министър Лиляна Павлова се заинати, че 
делото не е предрешено. Решението на ВАС идва дни 
преди разглеждането на жалбите, което е насрочено на 



Юни 2016 I 5

14 юли. „Каквото и да е решението на 14 юли, ако е в 
полза на държавата, постановлението остава в сила, а ако 
постановлението е, че е незаконосъобразно, ние, разбира 
се, ще обжалваме на тричленка. Така че то няма да влезе 
в сила веднага, тъй като подлежи на обжалване, защото 
считаме, че процедурата е проведена законосъобразно“, 
заяви преди дни Павлова.

СпаСителите от БУлСаР С нов УчеБен 
центъР 

След близо петгодишно прекъсване 
неправителствената доброволческа спасителна 
организация „БУЛСАР“ е с нов учебен кабинет, се 
похвалиха от нея пред transportal.bg. Обзаведения с 
нова техника център се намира в сградата на Висшето 
военноморско училище във Варна и е оборудван с техника, 
която освен за обучение може да служи за координиране 
на дейности по търсене и спасяване в морето. 

Спасителите получиха и нов софтуер по време на 
проведената конференция „Автоматизирани системи 
за планиране на морски спасителни операции“. 
„След проведените разговори с колегите от Украйна, 
Естония и Румъния стана ясно, че страната ни все още 
изостава значително в областта на морското търсене и 
спасяване, включително и като съвременни системи 
за планиране и изпълняване на спасителни операции. 
Да се надяваме, че с нашия нов център ще можем да 
компенсираме донякъде това изоставане“, коментира 
пред медията ни капитан Никифор Герчев, председател 
на БУЛСАР.

МоРСкият ни флот С още СедеМ нови 
коРаБа

В края на 2016 г. БМФ ще има 39 съда с обща 
товароподемност над 1,2 млн. тона DWTС общо 7 
нови кораба ще попълни състава си Параходство 
„Български морски флот „ (БМФ ) тази година. Това 
съобщи Александър Калчев, изпълнителен директор на 
компанията. Сега параходството оперира с 27 бълкера 
(кораби за насипни товари), два фериботни кораба и 4 
влекача, с обща товароподемност около 900 хил. тона 
DWT. С новите 7 попълнения БМФ ще увеличи флота си 
с 30% и вече ще разполага с 39 плавателни съда с близо 
1,2 млн. тона DWT - доста над товароподемността при 
подписването на договора за приватизация. В края на 
юли БМФ ще вдигне флага на първия от 6-те чисто нови 
супермодерни кораба, в които инвестира близо 150 млн. 
долара. Това е 42 300-тонният бълкер „Руен“, който беше 
пуснат на вода на 8 март от голяма корабостроителница 
край Шанхай. „Руен“ е първият кораб с нов екодизайн, 
разработен по поръчка на БМФ от финландската 
компания Bluetech. Това са високоефективни кораби с 
отлични хидродинамични характеристики, които пестят 
до 45% гориво спрямо съдовете от същия тип на БМФ . 
„Руен“ е готов и до дни започват ходовите му изпитания, 
обясни още Александър Калчев. До края на годината 
БМФ ще получи и втория кораб от същия тип (б.а. - sister 
ship), а догодина - и останалите 4 от поръчката, в която 
БМФ инвестира 150 млн. долара. И 6-те нови кораба са 
с ледови клас и размери, които им позволяват да плават 
в суровите условия на Северния Атлантик и езерата на 
Северна Америка. Поради ниския фрахтов пазар цените 
на корабите са много атрактивни и затова ние сме 
много активни на пазара на кораби втора ръка, обясни 
още Александър Калчев. Затова до края на годината 
планираме да закупим още 4 бълкера от „нашия тип“ 
- т.е. между 30 хил. и 40 хил. тона DWT, допълни той. 
За следващата година, в зависимост от пазара, също 
планираме да увеличим инвестициите в кораби втора 
ръка- на възраст до 5 години, обяви Александър Калчев. 



гPъцкият пaPлaМeнт OдOБPи 
кOнцeCиятa нa aтинCкOтO пPиCтaнищe 
„ΠиPeя“ 

Зaмpaзeнaтa зa дългo вpeмe ĸoнцecия нa нaй-
гoлямoтo гpъцĸo пpиcтaнищe излeзe oт фpизepa.

Гpъцĸият пapлaмeнт oдoбpи ĸoнцecиятa нa 
aтинcĸия пopт „Πиpeя” нa ĸитaйcĸия гигaнт Соѕсо. 
Кoмпaниятa плaщa 280.5 милиoнa eвpo зa 51 пpoцeнтa 
oт пpиcтaнищeтo, a cлeд 5 гoдини щe пoлyчи oщe 16 
пpoцeнтa cpeщy нoви 88 милиoнa eвpo. Cтoйнocттa нa 
cдeлĸaтa e 368,5 млн. eвpo

Πpивaтизиpaнeтo нa cтpaтeгичecĸи инфpacтpyĸтypни 
oбeĸти e чacт oт ycлoвиятa нa мeждyнapoднитe 
ĸpeдитopи зa oтпycĸaнeтo нa нoв cпacитeлeн финaнcoв 
пaĸeт зa cтpaнaтa.

Гъpция ce cтpeми дa cъбepe 50 милиapдa eвpo 
чpeз пpoдaжбaтa нa дъpжaвни aĸтиви. Πpиcтaнищeтo 
„Πиpeя” e cмятaнo зa eдин oт нaй-цeннитe тaĸивa. 
Зa пpивaтизaция ce дaвaт oбaчe и дaлeч нe тoлĸoвa 
aтpaĸтивни aĸтиви ĸaтo дъpжaвнитe жeлeзници 
нaпpимep, ĸoитo изпитвaт cepиoзни финaнcoви 
тpyднocти.

Близо 15 МлРд. долаРа ще СтРУва на 
„фолкСваген“ Сделката СъС Сащ за 
еМиСиите

Близо 15 млрд. долара ще струва на „Фолксваген“ 
измамата с продажбата в САЩ на дизелови двигатели 
със софтуер, показващ нереални данни при тестове за 
вредни емисии, предаде Би Би Си. Около 10 млрд. долара 
от цялата сума ще отидат за обезщетения на клиенти, 
купили от колите с проблемните мотори.

На тях ще бъде предложено обратно изкупуване на 
колата на цена към септември миналата година (когато 
избухна скандалcj), прекратяване на договорите за 
лизинг без никакви санкции или безплатна замяна на 
софтуера. Който и от вариантите да изберат, клиентите 
ще получат между 5000 и 10 000 долара обезщетение.

Около 2.7 млрд долара компанията ще внесе по 
сметките на американската агенция за защита на 
околната среда. „Фолксваген“ поемат и ангажимент да 
инвестират 2 млрд. долара в следващите десет години в 
превозни средства с нулеви вредни емисии.

Сумата може и да нарасне, тъй като има немалко 
съдебни дела срещу компанията от собственици на 
модели с проблемните дизелови двигатели. Общо 
продадените в САЩ коли с проблемните дву- и 
трилитрови дизели са 475 хиляди.

Въпреки сериозните финансови измерения на 
уреждането на проблема изпълнителният директор на 
„Фолксваген“ Матиас Мюлер определи споразумението 
като сериозна крачка напред. „Знаем, че имаме още много 
работа, за да си върнем доверието на американците. 
Фокусирани сме върху това, да създадем едно по-добра 
компания“, добави той.

По най-общи данни разходите в САЩ ще бъдат 
прибавени към похарчените вече 16.2 млрд. евро за 
решаване на проблема в други части на света. Ефектът 
от скандала доведе до това, че през „Фолксваген“ 
завърши миналата година със загуба от 1.3 млрд. евро 
преди облагането с данъци при 14.7 млрд. евро печалба 
за 2014 година.
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пРиложение СпаСява шофьоРи от 
глоБи за паРкиРане 

Чат робот, предоставящ адвокатски консултации, 
създаден от тийнейджър, обжалва глоби за паркиране, 
като вече е помогнала за връщането на над 4 млн. долара 
от създаването си през 2014 г., информира БГНЕС. 
Услугата DoNotPay е създадена от 19-годишния Джошуа 
Броудър и по неговите думи представлява „първият 
в света робот адвокат“. Досега онлайн адвокатът е 
водил 250 000 дела, от които е спечелил 160 000, пише 
изданието „Нюзуик“.

Броудър пуска услугата безплатно, описвайки я като 
средство за предотвратяване на това местните власти да 
се възползват от своите граждани.

„Смятам, че хората, получили глоби за паркиране 
са най-уязвимите в обществото“, каза Броудър. „Тези 
хора не се опитват да нарушат закона. Смятам, че те 
са експлоатирани като източник на доходи от местните 
власти“, допълни той.

Чат роботът работи като задава въпроси на 
потребителите и се опитва да разбере детайли около 
случая им като например „Вие или някой, когото 
познавахте, шофира колата?“. Ако роботът установи, че 
обжалването на глобата е основателно, създава писмо, 
което може да бъде изпратено до съда.

В момента DoNotPay може да се използва в Лондон и 
Ню Йорк, като плановете са услугата да стане достъпна 
и в Сиатъл по-късно тази година. Сега Броудър работи по 
друга програма, която да помага на хора, чиито полети 
са закъснели, както и програма за бежанци, искащи да 
подадат документи за убежище.

„Мисля, че има златна мина от възможности, тъй 
като толкова много услуги и информация могат да бъдат 
автоматизирани, използвайки изкуствен интелект“, 
казва Броудър. „Разочароващо е, че в момента той се 

използва за търговски трансакции като поръчка на цветя 
и пица“, допълва той.

easyJet: „БРекзит“ ще ни Свали 
пРиходите

Нискотарифният авиопревозвач easyJet очаква 
влошаване на пазарните си резултати като една от 
причините за това е референдумът във Великобритания. 
Това става ясно от прогнозите на компанията за третото 
тримесечие на тази година, които бяха обявени днес.

„Предвиждаме, че въз основа на резултатите от 
европейския референдум е вероятна допълнителна 
икономическа и потребителска несигурност през това 
лято и като последица се очаква, че приходите от едно 
място при постоянна валута през втората половина на 
годината, ще бъде повлияни надолу с поне едноцифрен 
процент в сравнение с втората половина на 2015 г.“, се 
казва в позицията на компанията.

От easyJet обясняват, че в момента оперативната среда 
за всички европейски авиокомпании през месеците май 
и юни е изключително предизвикателна. 

„Към днешна дата, easyJet отчита 1061 анулации 
на полети през третото тримесечие на своята година, 
които се дължат на значителен брой необичайни събития, 
като влиянието на продължителните стачни действия на 
френския въздушен контрол, натовареността на трафика 
на летище Лондон Гетуик, неблагоприятни атмосферни 
условия и последващите анулации в мрежата на 
авиокомпанията. В резултат на това и към днешна дата, 
само през юни са регистрирани над 700 анулации, 
като стачки и атмосферни условия са причината за 
повечето от тях, а над 300 са отменените полети в 

последните седем дни“, заявяват от лоу кост превозвача. 
Според компанията тези събития, заедно с трагедията 

на Egyptair, са довели до спад в потребителското 
търсене и по-ниска доходност. Прогнозата на easyJet е 
приходите от една седалка в самолетите на компанията 
да се понижат с около 8,6%. От компанията очакват и 
негативен ефект от промените в цените на горивата като 
прогнозата е този разход да се увеличи с 25 милиона 
лири.
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в нкжи не заБРавят, че тРяБва да Се 
СтРои екологично

НК „Железопътна инфраструктура“ е 
компанията, която инвестира най-много средства 
в железопътното строителство. Въпреки това за 
обществеността остават скрити мерките, които 
дружеството взима, за да опази природата след тази 
си дейност. Как е регламентирано опазването на 
природата ни обясняват специалистите.

Дейността на Инспекция “Екология” на Национална 
компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) 
е насочена към изпълнение на екологичното 
законодателство с цел подпомагане процеса на 
управление на Компанията.

Основните дейности, които из-
пълнява НКЖИ при опазване 
на околната среда са свър-
зани с: биологичното 
разнообразие; упра-
влението на отпа-
дъците, генерира-
ни от дейността 
на Компанията; 
е н е р г и й н а т а 
е фективно ст, 
както и намаля-
ване на шумо-
вото натоварва-
не.

В качеството 
си на отговорна 
компания по отно-
шение на опазването 
на околната среда и за-
пазване на биологичното 
разнообразие, НКЖИ предприе 
действия за намаляване на свое-
то негативно влияние върху околната 
среда, като разработи проект „Обезопасяване на гнезда 
на бял щъркел, чрез поставяне на изолиращи платформи 
на стълбове за пренос на електроенергия, собственост 
на НКЖИ“.

Електрическите стълбове от контактната мрежа на 
НКЖИ много често са предпочитано място за изграждане 
на гнезда на бял щъркел. За съжаление, изградените 
върху стълбовете от контактната мрежа щъркелови 
гнезда носят със себе си редица проблеми. Например, 

при  дефектиране на елементи от изолационната 
система тежките надвиснали клони понякога могат 
да предизвикват късо съединение, което да доведе до 
прекъсване движението на влаковете и до непредвидени 
разходи, за отстраняване на щетите и възстановяване на 
електроподаването.

Проектът за обезопасяване на гнездата на белия щър-
кел започна след получаване на разрешително от минис-
търа на околната среда и водите за разрушаване и ново 
построяване. Това означава изграждане на платформи за 
определен брой щъркелови гнезда, намиращи се върху 
стълбове, собственост на НКЖИ. Като цяло, осъществя-
ването му  протече в три етапа. През първият бе събрана 
информация, направен обход по цялата железопътна ин-

фраструктура и описани рисковите щърке-
лови гнезда върху стълбовете. След 

това изработихме проект на 
изолираща платформа и пи-

лотното й монтиране. Из-
работи се платформа, с 

която гнездото да се 
изолира от части 
на съоръжения 
под напрежение. 
Последният етап 
бе монтиране 
на изолиращи-
те платформи 
върху стълбове-
те за пренос на 
електроенергия. 

В периода 
февруари – март 

2010 г. бяха монти-
рани 43 изолиращи 

платформи по цялата 
електропреносна мрежа на 

Компанията в страната, с кое-
то проектът завърши успешно.

При последващ вътрешен мониторинг се 
установи, че платформите са заети от млади или въз-
растни двойки от бял щъркел, което отчитаме за наш ус-
пех при опазване на биологичното разнообразие. 

По отношение на дейностите, свързани с 
управлението на отпадъците, НКЖИ извършва 
временно съхранение на отпадъците, генерирани от 
дейността си. Това задължение е разписани в чл. 7 ал 
1 от закона за управление на отпадъците (ЗУО), според 
който лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, 

е насочена към изпълнение на екологичното 
законодателство с цел подпомагане процеса на 
управление на Компанията.

Основните дейности, които из-
пълнява НКЖИ при опазване 
на околната среда са свър-
зани с: биологичното 
разнообразие; упра-
влението на отпа-
дъците, генерира-
ни от дейността 
на Компанията; 
е н е р г и й н а т а 
е фективно ст, 
както и намаля-
ване на шумо-
вото натоварва-

В качеството 
си на отговорна 
компания по отно-
шение на опазването 
на околната среда и за-
пазване на биологичното 
разнообразие, НКЖИ предприе 
действия за намаляване на свое-
то негативно влияние върху околната 
среда, като разработи проект „Обезопасяване на гнезда 

ването му  протече в три етапа. През първият бе събрана 
информация, направен обход по цялата железопътна ин-

фраструктура и описани рисковите щърке-
лови гнезда върху стълбовете. След 

това изработихме проект на 
изолираща платформа и пи-

лотното й монтиране. Из-
работи се платформа, с 

която гнездото да се 
изолира от части 
на съоръжения 
под напрежение. 
Последният етап 
бе монтиране 
на изолиращи-
те платформи 
върху стълбове-
те за пренос на 
електроенергия. 

февруари – март 
2010 г. бяха монти-

рани 43 изолиращи 
платформи по цялата 

електропреносна мрежа на 
Компанията в страната, с кое-

то проектът завърши успешно.
При последващ вътрешен мониторинг се 

установи, че платформите са заети от млади или въз-
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и притежателите на такива ги третират самостоятелно 
или ги предоставят за събиране, транспортиране и 
третиране на лица, които имат право да извършват тези 
дейности в съответствие с този закон. 

На територията на жп инфраструктурата са 
обособени 110 площадки за временно съхранение 
на отпадъците, които са регистрирани и одобрени от 
съответните регионални инспекции по околна среда 
и водите. Временното съхранение се налага и с цел 
натрупване на по-голямо количество, за да се пристъпи 
към последващи действия, а именно предаване по 
договор от НКЖИ на лица, притежаващи необходимия 
документ по чл. 35 от ЗУО (задължение произтичащо от 
чл. 8, ал. 1 от ЗУО).  

За отпадъците се водят отчетни книги и се предоставят 
годишни отчети към Изпълнителната агенция по околна 
среда.

Посочените дейности се извършват в съответствие с 
екологичните нормативни документи.

При строителни и монтажни работи се изготвя План 
за управление на строителните отпадъци в обхват и 
съдържание, определени с Наредбата за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали.

По отношение на енергийната ефективност, при 
ремонтите на гарите се подновява изцяло дограмата с 
нова алуминиева. Извършва се саниране на всички части 
на сградата и се изграждат топлоизолационни окачени 
тавани, които намаляват светлата височина на сградата 
и увеличават топлината в нея.

Дейностите за намаляване на шумовото натоварване 
са свързани с полагане на нови типове конструкции 
на горното строене на железния път с използване на 
еластични скрепления, еластомерни демпфериращи 
подложки. Също и чрез полагане на безнаставов 
релсов път, полагане на нови лубрикатори за релси, 
полагане на стрелки за високоскоростно движение. 
Извършва се и шлайфане на релсите с цел премахване 
на вълнообразното износване, замяна на метални 
мостови конструкции без баластово легло, изграждане 
на шумозаглушителни и предпазни стени.

НКЖИ има разработена програма за модернизация 
на жп прелезите и полагане на еластични прелезни 
настилки.

НКЖИ има изисквания към строителните фирми
Екологичните изисквания ще стават все по-актуални, 

защото фирмите трябва да инвестират повече, за да 

отговорят на изискванията, заложени в законодателството. 
А те са спазване на глава шеста от Закона за опазване 
на околната среда; Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда; Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми; Наредбата 
за управление на строителните отпадъци и за влагане 
на рециклирани строителни материали (Наредбата). 
Също и спазване на условията в съответните Решения 
на компетентния орган.

 При обществените поръчки за проектиране и 
изпълнение на строежи, с изключение на премахване 
на строежи, в документацията за избор на изпълнител 
и в договорите за възлагане се включват задължения 
към участниците в строително-инвестиционния процес 
за спазване на изискванията за изпълнение на целите 
за рециклиране и оползотворяване на строителни 
отпадъци (СО) и изискването за влагане на рециклирани 
строителни материали и/или оползотворяване на СО в 
обратни насипи, съгласно изискванията на Наредбата.

При обществените поръчки за строително - 
монтажните работи и премахване на строежи в 
документацията за избор на изпълнител и в договорите 
за възлагане се включва задължение към изпълнителя, 
за изготвянето на План за управление на строителните 
отпадъци в обхват и съдържание, определени с 
Наредбата за управление на строителните отпадъци и за 
влагане на рециклирани строителни материали.

Проектите по оперативните програми също са 
екологични

Няма специфични изисквания при изпълнение 
на проектите по Оперативна програма „Транспорт и 
транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ). За програмата 
е извършена процедура по екологична оценка, 
приключила с Решение № І-6/2014 г. на Министъра на 
околната среда и водите. 

За всеки конкретен проект, финансиран чрез ОПТТИ, 
се извършват задължителните процедури, съгласно глава 
шеста от Закона за опазване на околната среда.

Както за ОПТТИ, така и за проектите, изпълнявани 
по Оперативна програма „Транспорт“ са спазени 
процедурите съгласно глава шеста от Закона за опазване 
на околната среда. 

За всеки отделен проект, Изпълнителят  изготвя 
План за управление на околната среда, чрез който се 
гарантира опазването на околната среда и здравето на 
хората по време на строителството.
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НОВАТА ТОЛ СИСТЕМА ЗАЩИТАВА СИВИЯ СЕКТОР ЗА СМЕТКА НА 
ИЗРЯДНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

Галя Топалова
председател на Националното сдружение на 
автобусните превозвачи

 - Госпожо Топалова, в последните седмици като че ли 
автобусните превозвачи дефинирахте два основни 
проблема - сивия сектор и новата тол система. Кой 
е по-сериозния от двата?

 - Определено най-сериозният ни проблем е сивия 
сектор. И говорим преди всичко за микробусите, 
които возят всеки ден пътници. Срещу заплащане, 
без да имат съответните лицензи. Те на практика 
са си създали редовни микробусни и автомобилни 
линии. Това в чужбина е регламентирано навсякъде 
- и в Германия,и в Швейцария - на практика в 
почти всички европейски страни. В сайтовете за 
споделено пътуване не е разрешено да се пътува 
срещу заплащане. Докато тук е пълна лудница - 
погледнете колко микробуси пътуват само по линията 
София - Благоевград и може да ви се завие свят. Има 
създадени вече и «международни линии». Това са 
така наречените на жаргон «селски превозвачи». 
Например от Джебел, Момчилград, Кирково - единия 
пътува за Германия, втория за Холандия, трети за 
Испания. Те дори са специализирани географски. 
Например от селата в района на Плевен и Ловеч 
се пътува основно за Испания. ОИт Пловдивския 
регион тези «превозвачи» возят масово до Италия, 
Австрия, Германия. От Кърджалийския край пък се 
пътува масово до Германия, Белгия и Австрия - като 
основно пътуват строителни работници. Микробуси 
пътуват и чак до Лондон - можете да си представите 
при какви условия се пътува 40-50 часа до там. Само 
с един шофьор, за който не се знае с каква категория 
е, дали не си е купил книжката. И затова влизаме в 
черните хроники с катастрофи с по няколко ранени, а 
понякога и със загинали. Ето сега станаха катастрофи 

в Монтана, в Гърция, Сърбия, Австрия. и никой не 
реагира. На този шофьор, който реално си е превозвач 
никой нищо не може да му направи. Един потресаващ 
пример - пратихме хора за 4 часа на Калотина за да 
запишат номерата на тези микробуси. За една сутрин 
в събота са излезли над 120 микробуса. Това няма как 
да не го знае граничния полицай, служителя на ДАИ 
- всичките го знаят.

 - Според Вас злоупотребява ли се със сайтовете за 
споделено пътуване?

 - Определено. Затова ние искаме тези сайтове да бъдат 
филтрирани. Имахме среща в Министерството на 
финансите, където обсъждахме как може да се спре 
сивия сектор. От нас искаха номера на автомобили на 
нелегални превозвачи. Ние подготвихме и пуснахме 
сигнал с около 300 такива микробуса, които оперират 
на Маказа и на Петрич за Гърция. Те тръгват както и 
от автогари, така и отстрани на самите жп гари. Това 
е удар освен върху нас, така и върху железниците. Но 
железниците никога не го поставят на въпрос. Ето 
сега се изгради нова Централна гара, направиха се 
едни хубави паркинги и познайте кой в момента седи 
на централните места - сивия сектор с микробусите. 
Но в железницата. Само че хората в БДЖ са на заплата 
и не ги вълнува кой знае колко много дали има сив 
сектор или не.

 - Къде е по-голям проблемът - при вътрешните или 
при международните пътувания?

 - Ами той е комплексен. Клиентът вместо да пътува 
от Кърджали до София, оттам да си хване превоза за 
чужбина, той просто си хваща нелегалния превоз. Така 
че проблемът е и вътрешен, и при международните 
превози.
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 - Преди 7 или 8 години разговарях с ваш колега, 
който ми каза за практиката кметовете на малки 
населени места да избират превозвачи, които да 
дублират маршрутите между големите населени 
места на другите превозвачи. Съществува ли още 
този проблем?

 - Съществува разбира се. Има го от Асеновград, от 
Пловдив, от Правец, Ботевград. Този проблем преди 
8 години не беше толкова наболял. Но сега клиентите 
намаляват независимо дали заради кризата или 
просто заради ниската покупателна способност. Да не 
говорим, че и демографията си оказва влияние - по-
малките села и градове вече се изпразниха. Например 
в Силистра вече няма нито една работеща фабрика. В 
този град след 19 часа не можете да видите хора по 
улиците. Кой да пътува оттам? А това е един областен 
град.

 - От доста време се говори за създаване на 
национална транспортна схема. Тя може ли да 
реши проблемите със сивия сектор и дублирането 
на линии?

 - Национална транспортна схема не може да се направи 
толкова лесно. Трябва да има някакво времево 
отстояние от автобуса до влака. Трябва да се махнат 
много автобусни линии, които съществуват само на 
хартия. Близо 50 % от обявените маршрути никой не 
вози по тях.

 - Каква е възможността на държавата да упражни 
контрол върху сивите превозвачи?

 - Държавата може да спре сивия сектор, но й липсва 
доброто желание. Номерата се знаят, от ДАИ също 
знаят за кои превозни средства става дума. Ако от 
ДАИ си направят читаво актовете, няма проблеми - и в 
момента могат да вземат талоните на нарушителите. Но 
тук са необходими и законодателни промени, които ние 
искаме и ще ги вкараме за разглеждане. Най-общо ще 
искаме да се регламентира наказателна отговорност за 
тези нелицензирани превозвачи, които извършват тази 
дейност срещу заплащане. И нека да не се бъркаме с 
тези потребители, които инцидентно търсят споделено 
пътуване. В Германия тези превози са под контрол. 
Ако превозиш други хора един - два пъти - нормално е. 
Обаче ако продължиш, още на следващия ден ти идва 
проверка, включително и данъчна. В Швейцария, ако 
извършиш такъв превоз повече от два пъти в рамките 
на 15 дни без да си превозвач, наказанието е от една 
до пет години. Но разбира се у нас това е трудно да 
се случи. Даже напротив - на държавата й е по-лесно 
да провери регистрираните фирми, които имат офис и 
гараж, а не да гони микробусите.

 - Видяхме какво се случи в ДАИ преди месец. 
Възможно ли е да съществува шапка над сивия 
сектор в автомобилните превози?

 - Разбира се, че съществува. Не може нелегалните 
маршрутки да тръгват за София и чужбина от 
паркинга на полицията в Кърджали и да се правим, че 
такава шапка няма. А тези хора се знаят - и гранична 
полиция, и митничари, и служителите на ДАИ ги знае. 
Но никой не предприема нищо.

 - Да се върнем и на другия наболял въпрос - за ТОЛ 
таксите.

 - Нормално е да има ТОЛ такси. Но не и за автобусните 
превозвачи. Говорим за редовни автобусни линии. 
Когато ние подписваме договор с една община 
ние приемаме срещу компенсация да изпълняваме 
обществена услуга. Говорим за ниски цени за 
билетите на различни социални групи - студенти, 
пенсионери, ученици. Имаме нулев билет за деца 
до 7 години. Само че парите от републиканския 
бюджет не достигат, някои общини плащат, други 
не. И се получава че в един момент ние трябва да 
возим 365 дни в годината. Няма значение дали има 
пътници, или е обявен червен код и магистралите 
са затворени. Ние трябва да пътуваме, в противен 
случай следват глоби и отнемане на разрешителното. 
Докато сивия сектор няма ограничения, за него няма 
глоби и разрешителни - има пътници - пътува, няма 
пътници - не пътува. Какво се получава с ТОЛ таксите 
- автобусните компании ще плащат ТОЛ такса, а сивия 
сектор с микробусите - остава на винетка. Реално 
предложението на МРРБ за ТОЛ системата е удар 
върху белия сектор и мощно рамо за сивия сектор. 
Другата недомислица е желанието да се събира ТОЛ 
такса за всякакви пътища. Не може да се плаща ТОЛ 
такса за разбит второкласен или третокласен път, само 
защото е част от републиканската пътна мрежа.

 - Ваш колега ми сподели, че най-големия разход на 
компанията му е свързан с ремонтите на ходовата 
част на автобусите заради лошите пътища, по 
които се движат. При вас наблюдава ли се подобна 
тенденция?

 - Абсолютно. Пътищата ни са в безобразно състояние. 
Да, строи се, но какъв е контрола и гаранциите върху 
това строителство? Вижте - половината магистрала 
„Тракия“ - новата част след Пловдив вече е на коловози.

 - Какво ще се случи, ако новата система за ТОЛ 
такси все пак влезе в сила в този си вид?

 - Много фирми ще фалират. Те и сега намаляват 
постоянно. Няма как да се реши проблема с увеличение 
на билета, защото и сега няма достатъчно пътници.
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изгРаждане  на  лот - 3.2. кРеСненСкото 
дефиле на аМ „СтРУМа”

Веселин Грозданов
Генерален мениджър
Клъстер „Зелен Транспорт“

Сдружение от седем неправителствени организации: 
Казват твърдо „НЕ“ на изграждането на дълъг тунел на 
автомагистрала „Струма“ с дължина 15,2км. и обръщат 
внимание на идентифицираните рискове във връзка със 
строителството му. 

Автомагистрала „Струма” е част от Транс-европейски 
Коридор № IV, част от Приоритетен проект 7 на ЕС . 
АМ „Струма“ е един от най-сложните от инженерно-
техническа гледна точка проекти и най-екологичната 
магистрала, която до този момент е изграждана в 
България. Времето напредва, а проектът не може да 
стартира, строителството се забавя изкуствено!

В редица публикации се изтъкват рисковете за 
здравето и живота на строителите, както и влиянието му 
върху хората в региона.

В наредба № РД-02-20-2/2015 за технически правила 
и норми за проектиране на пътни тунели се записани 
изискванията:

„Тунелите се проектират въз основа на подробни 
инженерно-геоложки, геотехнически и хидроложки 
проучвания на терена, през който преминават. При 
проектиране на тунели с дължина над 150 m се проучват 
и метеорологичните условия при порталите им.“

„При проектирането на пътни тунели се осигурява:

 - Изпълнение на изискванията за безопасност по време 
на строителството и експлоатацията на съоръжението, 
като решаващо значение за постигането на тази цел 
има изборът на конкретни технически решения за 
тунела и прилежащите му съоръжения;

 - Изпълнение на изискванията за опазване на околната 
среда по време на строителството и експлоатацията на 
съоръжението;

 - Съобразяване с изискванията за осигуряване 
на трафика, експлоатацията и поддръжката на 
съоръженията;

 - Най-икономичното решение за изграждане, 

експлоатация и поддръжка на тунела.
„При проектирането на пътни тунели се отчитат 

разнообразните и различни изисквания за качество 
на движението, безопасност и ефективност, както и 
условията на околната среда. Като се базира на типичен 
сценарий за щетите (ПТП, пожар на тежкотоварен 
автомобил, на лек автомобил и др.).“

„Върху безопасността оказват влияние следните 
параметри на пътния тунел: дължина; брой на тръбите; 
брой и широчина на пътните ленти;  геометрия 
на напречното сечение; план на трасето; вид на 
конструкцията; еднопосочно или двупосочно движение; 
интензивност на движението; вероятност за всекидневно 
или сезонно претоварване; дял на тежкотоварните 
автомобили и наличие на автомобили, превозващи 
опасни товари; разстояния между аварийните изходи; 
характеристики на пътищата за достъп; скорост на 
движение; географски и метеорологични условия; 
проектно управление на трафика; аварийно-спасителни 
служби и координацията между тях, необходимо време 
за реакция; ниво на поддръжка; ниво на мониторинг и 
модернизация.

В тази връзка, след като се запознахме с експертните 
оценки на авторитетни специалисти от БАН, както и 
позицията на независимата международна експертиза, 
акцентираме върху няколко аргумента, които ни 
дават достатъчно основание също да се обявим срещу 
изграждането на дълъг тунел от 15,2 км.

Дълбоко погрешно е мнението, че варианта „Дълъг 
тунел“ е добър, защото няма да има замърсяване на 
околната среда.  Няма значение, какъв е тунелът, 
трафикът ще е един и количеството на изгорелите газове 
е едно. Вредните вещества при къси тунели се извеждат 
по-лесно и разсейват в повече точки, без пътуващите 
да са зависими от сложни вентилационни системи. При 
дълъг тунел, същите трябва да бъдат изведени на по-
високи коти в планината, което неминуемо ще замърси 
околната среда. 

При строителството на двете тунелни тръби 
ще се изкопаят повече от 8 млн.м2 скални маси. За 
депонирането им са необходими между 150 и 300 хил. 
курса на самосвали (в зависимост от типът, който се 
използва), което се оказва сериозен проблем. 

Не са анализирани строителството и експлоатацията 
на временните и обслужващите пътища, какво става с 
наличните високи подпочвени води, които ще бъдат 
дренирани при изграждането му. Дренажната завеса под 
двете тунелни тръби ще осуши голяма трапецовидна 
зона, в която ще настъпи екологична катастрофа. 
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Не се обръща внимание на опасността от изтичане 
на радиоактивния елемент радон (Rn). Този инертен 
газ е от големи дълбочини в районите на активни 
разломи и прониквайки през пукнатини, ще се натрупа 
в тунела в огромни концентрации. Радонът е инертен 
газ от веригата на разпада на урана, които при вдишване 
предизвикват рак на белия дроб.

По трасето на съществуващият в момента 
републикански път Е-79 няма изградени защитни 
съоръжения за опазване на животинските видове. С 
цел екозащита, сегашното трасе на републиканския път 
трябва да бъде изцяло реконструирано и обезопасено 
със защитни съоръжения.

Още по-страшно звучи и тезата, че сегашното 
трасе може да изгуби международния си статут и да 
се превърне в еко-пътека, т.е да спре трафика по него и 
достъпът до населените места по протежението му.

При варианта „Дълъг тунел“, не е отчетен 
изключително неблагоприятния геоложки строеж на 
масива, съществуването на множество разломи (четири 
са активни), както и най-високата сеизмична област за 
България. 

Не трябва да забравяме, че тунелните съоръжения 
са особено уязвими към терористични нападения. При 
засилване на терористичната опасност в световен мащаб, 
този факт придобива особено значение. „Ислямска 
държава“ обяви намерение да пренесе своята дейност на 
Балканите. За такъв род „дейности“ един толкова дълъг 
тунел несъмнено би бил привлекателна цел. 

Самото строителство на дългия тунел ще продължи 
10 г., което означава да се затвори региона и да се излезе 
извън всички срокове за усвояване на европейските 
пари. 

Много е важно да се замислим върху сигурността 
на хората в тунелите и как биха действали нашите 
специализирани служби при евентуално ПТП, с 
последващ пожар и загинали. Как ще се съхрани 
живота на останалите участници, които са оцелели 
непросредствено при ПТП и все още са в капана на 
катастрофата в тунела?

В България има регистрирани над 13 хиляди 
превозвача. По-голямата част от тях са фирми с един 
автомобил и собственикът е водач на единственото 
превозно средство. Често самия превозвач, не е напълно 
компетентен относно извършваната дейност. Товарните 
автомобили са на преклонна възраст и лошо техническо 
състояние. Камионите се претоварват с цел по-висока 
печалба.

Товарите, които се превозват са разнородни: 

автомобилни гуми, пластмасови изделия, производни на 
дървесината и т.н., които са лесно запалими продукти 
и горят дълго време. При настъпване на ПТП същите 
изискват различно бораване с тях. 

Хората, които са затиснати в тунел с възникнал пожар 
от подобни товари, не са застрашени единствено от 
преките пламъци и топлината от възникналия пожар, но 
и от отделяните вредни вещества. България не е първата 
страна, която иска да построй подобни съоръжения, но 
от черната статистика на Швейцария се вижда, че има 
два вида жертви в тунелите. Първите са тези, които са 
пострадали или загинали веднага след настъпване на 
самото ПТП и втората група, са загинали в следствие на 
пожара и задушаване от вредните вещества, отделяни в 
този момент (в повечето случай е по-голяма от първата). 

При възникване на ПТП и след разчистване на 
останките на автомобили и в най-лошия случай – 
човешки тела, може да е необходимо временно затваряне 
на тунелът за ремонт и рехабилитация.  Към 2016 г. най-
дългия автомобилен тунел в България на автомагистрала 
„Хемус“ не е ремонтиран от 20 години. За ремонтът 
му ще са необходими 6 месеца. Преминаването в 
двете посоки ще се осъществява единствено в едната 
тръба.  

На близо 16 километров тунел при затварянето му 
за рехабилитация, колко време ще е необходимо да бъде 
затворен? Като се отчете, независимо какъв е участъка 
за рехабилитация, ще трябва да се затваря цялата му 
дължина. Колко време ще трябва да се пътува с повишен 
риск от ПТП, защото се преминава в двете посоки в 
едната тръба? При съоръжение с подобна дължина ще 
се повиши драстично рискът от възникване на ПТП и то 
от челни удари.

Агенция „ДПА“ дава статистика относно по-
сериозните ПТП в тунелите на Централна и Западна 
Европа:

2015 - 28 белгийци, от които 22 деца, загинаха 
при автобусна катастрофа в Швейцария. Белгия е в 
национален траур. Автобус се отклонил от пътя по 
неизвестни причини и се блъснал в стената на тунел; 

2012 - Двуетажен автобус с 73 пътници се запалва в 
движение в Швейцария в близост до тунела Готард;

2009 - Белгийски автобус предизвика верижна 
катастрофа в тунела Тауерн в Австрия. Ранени са девет 
души. Катастрофата напомня за трагедията в същия 
тунел 10 години по-рано, на камион с бои, който се 
запалва след сблъсък, предизвиква верижна катастрофа 
на 60 автомобила. 12 души загиват и 50 са ранени.

2006 - Автобус се блъска челно с автомобил в тунела 
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Виамала в Швейцария. Девет души загиват в избухналия 
пожар.

2005 - Автомобил се блъска в стената на тунела 
Мауернрийд в югозападна Германия, след като минава 
в отсрещното движение. Загиват пет души. Камион с 
гуми се запалва в тунела Фреюс в Алпите. Подпалват се 
и други автомобили. Двамата шофьори умират.

2003 - Автобус на два етажа, който пътува от 
Германия за Адриатика, се удря в едната страна на тунел 
близо до Венеция. Загиват шест души.

2001 - Два камиона се сблъскват в тунела Сен Готар 
в Швейцария, като избухва пожар, загиват 11 души, 
а много други се нагълтват с токсичен дим. Камион 
се блъска в автомобил в края на тунела Гулдборгсунд. 
Пет души загиват в последвалата верижна катастрофа. 
В Австрия холандска двойка на почивка и трите им 
деца загиват, след като минибусът им се подпалва след 
сблъсък с автомобил в тунела Глайналм в Щайермарк.

1999 - Белгийски камион се подпалва в тунела 
Монблан между Франция и Италия. Други автомобили 
също се запалват и 39 души загиват в огнения ад.

Каква е българската реалност? Всеки ден в новините 
в 19:00 се съобщава за загинали и ранени: 

1. През 23 седмица на 2016г. за 6 дни в България са 
загинали 21 души;

2. „Най-дългия тунел в България не е ремонтиран от 
близо 20 години“.

3. При челен удар между лек автомобил и 
тежкотоварен автомобил превозващ боеприпаси загива 
една жена.

Не се ли замислим предварително, как ще опазим 
човешкия живот на пътуващите. Няма да са рядкост 
публикации в нашите медии подобни на шфейцарските:

„Затварянето на тунела Готард миналата седмица 
обърка автомобилния трафик в Алпите. „През Готард 
минават основните магистрали между Германия и 
Италия. Не е ясно колко точно още тела се намират сред 
развалините вътре в тунела. Засега със сигурност са 
открити труповете на девет мъже, една жена и останките 
на един от шофьорите на двата камиона (превозващи 

гуми), които се сблъскаха и предизвикаха пожара в 
Готард. Общо 22 автомобила заседнаха в тунела, който 
е с обща дължина 17 км. След срутването на част от 
тунела стана ясно, че той ще бъде затворен за ремонт 
поне за шест месеца и ще струват 4 милиона швейцарски 
франка. Пътуващите ще бъдат неприятно изненадани от 
хаоса, който започва да цари по пътищата в Швейцария. 
Последствията ще бъдат много тежки за търговския 
трафик, местния бизнес и транспортните фирми.“

Източник: The Sunday Times

Рискът от неизпълнение на Лот 3 на АМ „Струма“, 
в участъка на Кресненското дефиле, ако се строи 
„Дълъг тунел“, е много голям. Най-лошият е провал 
на изпълнението на ОП „Транспорт и транспортна 
инфраструктура“ и довършването му със средства от 
държавния бюджет.

От всичко изложено дотук е видно, че строителството 

на  вариант „Дълъг тунел“ е недостатъчно обосновано 
и не целесъобразно. Направеният анализ по всички 
показатели определят безспорните предимства 
на  вариант „алтернативно трасе“. Единствената 
алтернатива е система от къси тунели, естакади и 
надземен път. Запазва се и се модернизира  сегашния 
път през дефилето, с което ще се ограничат рисковете 
от катастрофи! Това е проект за по-безопасен, по-евтин 
и по-екологичен път, за по-кратко време и по-надеждна 
екологична защита на населението. Не по-малко, но 
много важно – „алтернативният вариант“ ще струва с 
1млрд. лева по-малко. 

Зад становището застават:

 - Клъстер „Зелен Транспорт“;

 - Български ловно - рибарски съюз;

 - Федерацията на потребителите в България;

 - Екогласност;

 - Клъстер „Уелнест БГ“;

 - Българска асоциация за селски и екологичен 
туризъм;

 - Екологично сдружение „Марица 4“.
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кРажБите в цгМ и новата цена на 
Билета

От днес цената на билета е 1,60 лв. Честито на 
всички! Увеличението беше “защитено” от Столична 
община като начин да се стимулира ползването на 
градския транспорт. Никой от родилите идеята обаче не 
обясни защо някой ще предпочете градски транспорт, 
при положение, че пътуването с автомобил е ако не 
по-евтино, то поне е на същата цена, но без чакане по 
спирки. Е, логичното решение за всички е да започнат 
да пътуват с автомобил. Само че това създава и нуждата 
от място за паркиране.

Преди време в ефира на BulgariaOnAir казахме, 
че увеличаването на цената на билета без да се 
положат елементарни усилия да се подобри услугата е 
доказателство, че приоритетът на търговското дружество 
Център за градска мобилност е прибирането на едни 
лесни пари от паркиране.

Заради това решихме да видим, ако бъдещето 
на София е да е погребана под автомобили, сини, 
зелени и другоцветни зони, дали ЦГМ не е намерил 
начин да изцежда по някой друг лев и оттам, както го 
е правил с обществените поръчки за спирконавеси 
и фотоапарати. Всички знаем каква е практиката в 
България – обществените поръчки са като айсбергите. 
Десет процента са над водата, видими и излъскани за 
пред медиите и одита. Останалите деветдесет процента 
са покрити в бюрократични и дори незаконни врътки 
и номера, целящи да отклонят обществени средства в 
нечии джобове. Метафоричният ни айсберг е разгадаем 
само ако го погледнем под водата.

Е, днес сме водолази.

История на две обществени поръчки…
През 2013 и 2014 г. „Център за градска мобилност“ 

ЕАД обявява две идентични обществени поръчки с 
предмет: „Доставка на 150 броя мобилни устройства 
– PDA, необходими за осъществяване на дейността 
на „Център за градска мобилност” ЕАД във връзка с 
упражняване на контрол над „Синя зона” и „Зелена 
зона““. Общо за 300 броя. В подобни поръчки няма нищо 
неестествено – така контролът е най-лесен, ефективен 
и бърз. Те са обявени през март 2013 г. и май 2014 г. с 
прогнозна стойност от по 300 000 лева.

И двете се печелят от една и съща фирма – компания 
с голям опит в участието в процедури по обществени 
поръчки на държавни и общински структури – Диджитек 
ООД.

Диджитек в Търговския регистър
През последните години тя е неизменен победител 

в многобройни обществени поръчки на държавни, 

общински и образователни структури – 8 министерства, 
8 агенции и държавни предприятия, 7 университета, 2 
съдилища, 2 общини в страната, 1 болница и… ЦГМ 
ЕАД. Най-успешна е в печеленето на обществените 
поръчки на Техническия университет в София – 27 бр., 
Югозападния университет – 8 бр., Електроенергийния 
системен оператор – 8 бр. и УНСС – 5 бр.

По първата обществена поръчка за 150 броя от март 
2013 г. договорът се подписва през октомври 2013 г. 
Конкуренцията е била между 3 фирми, но две от тях 
биват отстранени и така, при прогнозна стойност от 300 
000 лева с ДДС, печели Диджитек ООД с оферта от 295 
200 лева с ДДС, което прави 1 968 лева на брой с ДДС.

По втората обществена поръчка за 150 броя от май 
2014 г. договорът се подписва през юли 2014 г. Тук 
конкуренция няма – вече никой друг не си е направил 
труда да се включи и при прогнозна стойност от 300 
000 лева с ДДС, участва само Диджитек ООД и печели 
с оферта от 294 900 лева с ДДС, което прави 1 966 лева 
на брой с ДДС.

Какво представляват PDA устройствата?
Съкращението „PDA“ идва от „Personal Digital 

Assistant“ или на български – персонален дигитален 
асистент. Той притежава следните базови функции 
– телефон/факс, компютър, Интернет и мрежови 
функции. Стандартното PDA устройство функционира 
като мобилен телефон, факс устройство, уеб браузър, 
персонален органайзер и др. и точно това иска ЦГМ. До 
тук описанието звучи странно познато, нали? Като на 
всеки смар тфон – устройства, които все повече и повече 
хора притежаваме, заменящи старите мобилни телефони 
и струващи все по-малко за крайните потребители. Едва 
ли много хора обаче могат да си позволят смартфон за 1 
968 лева

PDA устройствата-смартфони на ЦГМ
Направихме си труда и обходихме на случаен принцип 

няколко десетки служители на ЦГМ със зелени елечета, 
упражняващи контрол върху паркирането. Всички от 
тях бяха оборудвани с едно и също устройство:

Това е смартфон Runbo X5
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В сайта на ЦГМ, естествено, не е публикуван 
нито един договор по обществена поръчка, въпреки 
че доста други държавни и общински структури го 
правят и въпреки твърденията на Столична община, че 
дружеството е напълно прозрачно и “всичко е качено”. 
За наш късмет обаче, на сайта на ЦГМ все още може да 
се открие подробната документация към участниците за 
втората обществена поръчка – от май 2014 г., а фактът, 
че цената на двата договора е практически еднаква, и 
че служителите на ЦГМ работят с устройства от една 
и съща марка и модел, потвърждава нашето съмнение, 
че двете поръчки са били с едни и същи технически 
изисквания и са доставени едни и същи устройства. 
Затова и направихме сравнение между изискванията на 
ЦГМ и характеристиките на Runbo X5:

Пълното съответствие в изискванията е очевидно. 
При това, те сами по себе си са нищо по-особено, освен 
изискването за пълна прахо- и водоустойчивост. Сякаш 
служителите на ЦГМ ще ги използват при подводни 
проверки. Предпазване от дъжд, влага и прах може 
да осигури и всеки качествен калъф – добавка, която 
в повечето случаи всички ние ползваме за нашите 
смартфони. Дали обаче такъв смартфон, прикрит под 
синонимът му “PDA устройство“, струва 1 968 лева с 
ДДС на брой?

Каква е реалната цена на Runbo X5?
Тъй като обществените поръчки са правени през 

март 2013 г. и май 2014 г., не успяхме да намерим 
оферти от този период. Ползвахме функционалността 
за хронология на цените на сайта pazaruvaj.com. Според 
него в периода ноември 2013 – юни 2014 г. телефонът е 
можел да бъде закупен на дребно на цена между 599 и 
649 лева с ДДС!  Дори и да приемем, че включените в 
изискванията – предпазващо фолио, калъф за носене и 
USB кабел ще струват на ЦГМ още 100 лв, въпреки че 
производителят предлага и трите на по-ниска цена, то 
общо всяко устройство не трябва да е по-скъпо от 749 
лева с ДДС. Това е без изобщо да взимаме предвид, че 
при поръчка на едро всеки търговец дава отстъпка.

Ако приемем максималната цена с аксесоарите от 
749 лева за основна, то за 150 броя, по пазарни цени, 
ЦГМ щеше да плати 112 350 лева или общо за двете 
обществени поръчки – 224 700 лева.

Реално заплатената сума общо е 590 100 лева, 
което прави надплащане от 365 400 лева!

Можем само да гадаем какво е станало с разликата, 
но едва ли е отишла например за довършване на 
подземните паркинги, стопанисвани от ЦГМ или 
Метрополитен.

Редно е да запитаме г-жа Румяна Милова, която сега 
е временно изпълняваща длъжността изпълнителен 
директор на „Център за градска мобилност“ ЕАД, но 
по времето на провеждане на обществените поръчки е 
била директор на Дирекция „Паркиране и мобилност“, 
ще поеме ли отговорност за тази очевидна кражба 
от парите на софиянци? Защо не е прекратила 
обществената поръчка като се е установило, че 
условията са написани за конкретна марка и модел 
устройство? Защо въобще първоначално е одобрила 
такава висока прогнозна стойност – почти три пъти 
над пазарната цена?!

Ето, открихме как само от две от десетките 
обществени поръчки на Центъра за градска мобилност 
могат да се спестят 365 000 от недостигащите 15 
млн. лева – основен мотив за увеличението. Ние ще 

продължим да проучваме и останалите. Призоваваме, в 
името на прозрачността, Центърът за градска мобилност 
да публикува всички сключени договори от своето 
създаване до днес, тъй като е дружество 100% общинска 
собственост, опериращо с парите на софиянци. Това 
прави всеки един от нас заинтересована страна как се 
харчат те.

А междувременно – вие направете избор как ще си 
плащате новата цена на билета от днес. Ние вече сме го 
направили!
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ROyaL CLIPPeR OPeNs tHe 2016 CRUIse 
seasON 

ROYAL CLIPPER, sailing under the fl ag of Malta, 
opened this year‘s cruise season in the Bulgarian Black Sea 
Port of Varna.

The 134-meter long steel-
hulled fully rigged tall ship is 
listed in the Guinness World Records as the largest square-
rigged ship in service, with 5202 square metres of sail. 

The majestic giant cruiser berthed at the Passenger 
Terminal of the Port of Varna on 22nd May and her call 
coincided with the celebration marking the 110th anniversary 
of the offi cial opening of the port.

The unique vessel was designed by the Polish naval 
architect Zygmunt Choreń for Star Clippers Ltd. of Sweden. 
Mediterranean motifs predominate in the interior and the 
passengers immerse in luxury and exclusive amenities.

More than 200 passengers arrived in Varna in ROYAL 

CLIPPER and she is the fi rst sailing vessel to call at the Port 
of Varna ahead of the 2016 edition of the Black Sea Tall 
Ships Regatta when more than 20 sailing ships and over 
500 000 visitors are expected.

 

tRIaL MetRO tRaINs tO sReBaRNa stReet 
as OF 20tH JUNe

The entire extension of the second metro line from James 
Boucher St. to Srebarna St. will be opened on 31st July, 
2016, Sofi a Mayor Yordanka Fandakova boasted, specifying 
that trials of various systems had already begun, and as of 
20th June, there will be trial metro trains without passengers. 

„The new 1.1 km-long metro line will add up to the 
existing underground lines in Sofi a and their total length will 
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exceed 40 km“, said the Mayor. According to her, the result 
is impressive and this is the reason for the support given to 
this project by all guests and the European Commission.

„Let‘s hope that during this programming period, like in 
the previous one, we’ll manage to attract more money for 
our city than planned“, said Mrs. Fandakova.

„During the previous programming period, we managed 
to draft reserve projects, to be well prepared, and Sofi a 
attracted more funds that could be earmarked for the city 
when approving the programmes. A good example are the 
new buses, trams and metro trains, purchased with funds 
that would have otherwise remained unused under OP 
Environment. Part of the metro project also used funds that 
would have remained unspent under OP Transport, the Sofi a 
Mayor added. 

FLIGHts FROM PLOVDIV tO GeRMaNy, 
ItaLy, sPaIN aND tURKey eXPeCteD tO Be 
LaUNCHeD

Plovdiv Airport and a Danish consulting company have 
drafted a contract and after its conclusion, 4 new routes to 
the local airport will be developed, the airport’s Executive 
Director Vladimir Shtarbanov said on Darik Radio.

The results are expected at the end of 2016 or the 
beginning of next year.

Due to the fact that the airport is currently in a concession 
procedure and such an agreement will affect the terms the 
future concessionaire will have to meet, it has been decided 
that the contract will be signed between the Danish company, 
which is also the airline agent, and the Development Fund 
for Plovdiv Airport.

The draft agreement has been submitted to the Plovdiv 
Municipality and should be signed by the end of the month 
by the city Mayor Ivan Totev, the Mayor of the Rhodopi 
Municipality Plamen Spassov, and a representative of the 
consulting company, added Shtarbanov.

The four destinations are Spain, Italy, Germany and 
Turkey (or Greece). If such regular fl ights are launched, 
about EUR 50,000 per year will be necessary. The amount 
is approximate and will be fi nally fi xed after the number 
of passengers and the frequency of fl ights are known. Mr. 
Shtarbanov assured that such an amount is available in the 
fund’s account.

Possible destinations to Spain are Barcelona,   Palma 
de Mallorca and Girona, and Italy’s Bergamo and Bari. 
Frankfurt is a possible destination to Germany. Flights might 
be launched still in the upcoming winter season, but the 
„action plan“ has been scheduled for March 2017. 

stUDeNts FROM sOFIa UNIVeRsIty 
aND ULsIt tO DO aN INteRNsHIP IN tHe 
aRCHIVes OF NRIC

In line with an already established tradition, this year 
again, students from the Sofi a University St. Kliment 
Ohridski studying archival science, and from the University 
of Library Studies and Information Technologies (ULSIT) 
will do an internship in the Archives of the National Railway 
Infrastructure Company (NRIC).

In professional circles, the archives of NRIC – the largest 
state-owned enterprise in Bulgaria, with several regional 
branches, has established itself as one of the best maintained 
in the country, complying with all legal norms, rules and 
requirements. Until 2nd June, 2016, the future professionals 
will have the opportunity to examine the fi les of documents 
and get acquainted with NRIC’s archives. They will meet 
experts from NRIC, listen to a short lecture, ask questions 
and acquire new knowledge.

18 I Юни 2016

News



„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

4109 с. Браниполе
България

Petko Angelov BG

тел.:  +359 (32) 20 26 01,
 +359 (32) 20 26 08, 
 +359 (32) 20 26 02

факс:  +359 (32) 20 26 01, 
 +359 (32) 20 26 08, 
 +359 (32) 20 26 09 

e-mail: o�  ce@petkoangelov.bg
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