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„Петко Ангелов БГ“ ЕООД извършва транспорт на всякакви видове товари, включително ADR, от България и Турция до 
всички европейски дестинации и обратно, както и вътрешно европейски превози между други страни от Европейския 
съюз. Основните направления на компанията са Англия, Бенелюкс, Испания, Франция, Италия, Германия, Австрия, Чехия 
и обратно до България, Турция и Гърция. 

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

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

Унгарският нискобюджетен превозвач “Уиз ер” 
(Wizz Air) обяви днес, че възстановява полетите си по 
трасето София-Варна от 26 март. Компанията започна 
летателната си програма по направлението в средата 
на юли 2008 г. и спря да я изпълнява от началото на 
ноември 2010 г.

Билети вече могат да се купят онлайн, а цените 
започват от 19.99 лв..

Тогава не беше съобщена причина за решението, 
въпреки големия интерес на пътниците и ниските цени 
на превоза между двата града, които не са свързани с 
качествена инфраструктура. По-късно обаче се разбра, 
че полетите, на доста по-различни цени, вече се 
изпълняват от “България ер”.

Планът на унгарския превозвач идва на фона на 
започналите нискобюджетни полети от София до 21 
дестинации от ирландския нискотарифен превозвач 
“Райънер” (Ryanair).

Днес беше обявено още, че също от 26 март 
компанията ще лети между София и Катания (на 
италианския остров Сицилия). Полетите до Катания ще 
са два пъти седмично в сряда и неделя, а до Варна ще се 
обслужват ежедневно.

Компанията предлага общо полети от България по 33 
линии до 17 държави. През декември се очаква в София 
да бъде базиран седми самолет на компанията. За тогава 
са насрочени и вече обявените нови полети от София до 
Нюрнберг, Донкастър и Базел.

ПрОДаВаТ КОраБа „Бяла” На цЕНаТа На 
КОла На СТарО

Българският кораб “Бяла” е предложен за втори 
път за публична продан срещу цена от малко над 
8000 евро, колкото струва кола на старо от невисок 
клас. Плавателният съд се продава заради дългове на 
собственика - софийската компания “Тера Индустриал” 
ЕООД, към Държавното предприятие “Пристанищна 
инфраструктура “. Името на фирмата фигурира и в 
черен списък на длъжници. Частен съдия-изпълнител 
го вади на тезгяха. Плавателният съд, построен през 
1957 г. във Варна, се намира на 14 корабно място на 
Терминал Изток 1 в Пристанище Бургас. Представлява 
плаваща ремонтна база и е с дължина 34,52 м, ширина 
6,51 м, газене при пълен товар 2,59 м. Височината на 
борда е 2,9 м. Заводската конструкция на кораба е била 
с надстройка със защитни капаци, защитаващи товара 
от щормово време и наводнение на товарния трюм. 
Понастоящем трюмът на плавателния съд се пълни с 
вода при всеки дъжд, а конструкцията му е корозирала. 
Цената на кораба е точно 16 848 лв. Тя обаче е с 4 хил. лв. 
по-ниска, отколкото е била на първия търг, на който не 
са се явили кандидати. През юли корабът се продаваше 
за 21 хил. лв. Толкова са пристанищните такси, които 
дължи собственикът на кораба - „Тера индустриал” 
ЕООД, на Държавното предприятие „Пристанищна 
инфраструктура “. Заявки от кандидати за купуване се 
приемат до 20 октомври т.г.
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ВлаКОВЕ БЕз МашИНИСТИ щЕ ВОзяТ ПО 
ТрЕТаТа лИНИя На СОфИйСКОТО МЕТрО

Влакове без машинисти и изцяло нов вид 
обезопасени станции ще има по третата линия от 
софийското метро. Кметът на София Йорданка 
Фандъкова съобщи, че до една година трябва да бъде 
пуснато движението по основните пътни артерии, които 
в момента са блокирани заради строителството на новия 
метролъч, предаде Дарик. От началото на 2017 г. пък ще 
заработи и тунелопробивната машина. А очакванията 

на общината са през 2019 г. подземната железница да 
свързва северните части на столицата с квартал “Горна 
баня”. До края на годината се очаква да бъде пуснато 
движението по бул. “Гоце Делчев”, където в момента се 
строи една от метростанциите по новата отсечка. Освен 
спирка на подземната железница, 
там ще бъде изграден подземен 
тунел за автомобили и пешеходен 
подлез, посочи кметът на столицата 
Йорданка Фандъкова. “Очаквам 
до края на годината да бъде 
освободено движението по бул. 
“Гоце Делчев”, да бъдат изградени 
връзките с локалните платна, да 
бъде възстановено нормалното 
движение в трасето на трамвай 
номер 5. Това означава, че оттук 
автомобилите и пешеходците 
могат да правят десен завой и да 
излизат на бул. “Цар Борис III”. 
По останалите обекти до края на 
следващата година постепенно 
ще се възстановява движението”, 

обобщи столичният кмет, цитиран от Дарик. А след 
изграждането на новата линия, по нея ще тръгнат 
влакове без машинисти. Шефът на “Метрополитен” 
инж. Стоян Братоев обясни, че ще се изградят и по-
безопасни перони. “Самите влакове са с опция за работа 
без машинист. Освен това станциите на третата линия, 
с оглед по-голяма безопасност на пътниците, ще бъдат 
със стъклени прегради между пътниците и пероните с 
височина 1,5 м. Като дойде влакът се отварят вратите, 
хората преминават след това се затварят преградите и 
влакът тогава тръгва”, разясни инж. Братоев. 

„лУфТхаНза“ КУПУВа 1,7 ДКа БлИзО ДО 
лЕТИщЕ СОфИя, щЕ ПраВяТ халЕ за 
рЕМОНТ На Най-ГОлЕМИя СаМОлЕТ С 
СВЕТа

Имот от 1,7 дка в столичния район „Слатина“ бе 
обявен на последното заседание на правителството за 
частна държавна собственост, съобщиха от пресслужбата 
на МС. Теренът ще бъде закупен от „Луфтханза техник“. 
Решението е съобразено с изискванията на Закона за 
насърчаване на инвестициите. Имотът е необходим 
за реализацията на проект на „Луфтханза Техник“ за 
изграждане на ново модерно съоръжение за ремонтно-
техническо обслужване на самолети от серията 
А-330/340, в т. ч. и на най-големия самолет в употреба 
за гражданска авиация - А380. В резултат ще бъдат 
назначени и нови 165 служители, ще бъдат обучени и 
сертифицирани високоспециализирани кадри.



Vіrgіn gаlаСtіС ИзВъpшИ УcПeшeН oПИТ 
Нa НoВ КocМИЧecКИ КopaБ зa ТypИcТИ

Aмepиĸaнcĸaтa ĸoмпaния „Bъpджин гaлaĸтиĸ” 
(Vіrgіn Gаlасtіс) извъpши в чeтвъpтъĸ пъpвия пpoбeн 
пoлeт нa нoв мoдeл нa cyбopбитaлния cи ĸocмичecĸи 
ĸopaб зa тypиcти.

Изпитaниeтo бe в пycтинятa Moxaвe в щaтa 
Kaлифopния. Kaĸтo cъoбщи пpeccлyжбaтa нa „Bъpджин 
гaлaĸтиĸ”, пo вpeмe нa тecтa ĸocмичecĸият ĸopaб 
„Cпeйc шип тy” (ЅрасеЅhірТwо), мoдeл „Юнити” 

(Unіtу) бe твъpдo cвъpзaн c нocитeля „Уaйт нaйт тy” 
(WhіtеКnіghtТwо) пo вpeмe нa цeлия пoлeт oт излитaнeтo 
дo ĸaцaнeтo.

Bъв въздyxa двaтa aпapaтa ce нaмиpaxa oбщo 3 
чaca и 43 минyти. Ha бopдъ нa „Cпeйc шип тy” имaшe 
двaмa пилoти, a в „Уaйт нaйт тy” ocвeн двaмa пилoти, 
пpиcъcтвaшe и бopдeн инжeнep. Cпopeд „Bъpджин”, 
ĸopaбът e „лeтящa aepoдинaмичнe тpъбa”.

Πoлeтът e дaл възмoжнocт дa ce cъбepe „плaнинa oт 
дaнни”, дa ce изяcни ĸoe e paбoтeлo дoбpe, и ĸoe мoжe дa 
ce пoдoбpи зa cлeдвaщoтo изпитaния. Πpeдcтoи aнaлиз 
нa пoлyчeнaтa инфopмaция, cлeд ĸoятo e възмoжнo дa 
пocлeдвa нoв пoлeт в cвъpзaнo cъcтoяниe.

Зa caмocтoятeлeн пoлeт зaceгa нe cтaвa въпpoc. 

Moдeлът „Юнити” бe пpeдcтaвeн пpeз фeвpyapи. Toй 
e cъздaдeн нa мяcтoтo нa пpeдишния мoдeл, ĸoйтo ce 
paзби пpeди oĸoлo гoдинa и пoлoвинa. Имeтo нa нoвия 
ĸopaб бe пpeдлoжeнo oт бpитaнcĸия физиĸ Cтивън 
Xoĸинг, ĸoйтo изяви жeлaниe дa бъдe eдин oт пъpвитe 
ĸocмичecĸи тypиcти нa „Bъpджин“. Toй e пpeднaзнaчeн 
зa извeждaнe нa oĸoлoзeмнa opбитa – нaд 100 ĸм – дo 
шecт чoвeĸa ocвeн двaмaтa пилoти, нa eдин пoлeт.

„Cпeйc шип тy“ щe мoжe дa paзвивa cĸopocт, 
нaдвишaвaщa тpи пъти cĸopocттa нa звyĸa в aтмocфepaтa. 

Oчaĸвa ce „Юнити“ дa бъдe изпoлзвaн зa извeждaнe 
нa тypиcти в ĸocмoca, ĸъдeтo тe щe мoгaт в тeчeниe 
нa тpи минyти дa бъдaт в cъcтoяниe нa бeзтeглoвнocт. 
Cтoйнocттa нa билeтa зa eдин чoвeĸ щe e ĸъм 250 000 
дoлapa.

рОБОТ ПаТрУлИра На КИТайСКО лЕТИщЕ
На летището в китайския град Шенжен вече работи 

патрулиращият робот AnBot, съобщи в. „Женмин жибао“. 
AnBot беше показан пред публика на технологична 
изложба в град Чунцин в края на април.

Роботът е висок 1,49 м, тежи 78 кг, а максималната 
му скорост е 18 км/ч. Батериите му трябва да се зареждат 
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на всеки осем часа. Съобщава се, че роботът патрул е 
разпределен в залата за заминаващи на терминал 3 на 
летището.

Роботът е оборудван с четири камери с висока 
резолюция и може да разпознава лица. Снимките на 
заснетите пътници ще могат да се предават на службата 
за сигурност на аерогарата.

На робота може да се монтират различни модули 
- например за наблюдение на околната среда, което го 
прави многофункционален.

KИТaйcКИТe aВИoКoМПaНИИ щe 
КyПяТ caМoлeТИ зa $1 ТpИлИoН Пpeз 
cлeДВaщИТe 20 ГoДИНИ

Kитaйcĸитe aвиoĸoмпaнии щe пopъчaт пpeз 
cлeдвaщитe 20 гoдини oбщo 6 810 caмoлeтa. Taĸaвa 
пpoгнoзa пpaви aмepиĸaнcĸият пpoизвoдитeл Воеіng, 

пишe cпиcaниe Fоrtunе.
Cпopeд ĸoмпaниятa oбщaтa cyмa нa пopъчĸитe щe 

нaдxвъpли 1 тpилиoн дoлapa.
„Πpoдължaвaщaтa eĸcпaнзия нa ĸитaйcĸaтa cpeднa 

ĸлaca, cъчeтaнa c нoвитe визoви пoлитиĸи ни ĸapaт дa 
oчaĸвaмe мнoгo cвeтлo бъдeщe нa ĸитaйcĸия пaзap”, 
ĸoмeнтиpa Paнди Tинceт, вицeпpeзидeнт нa Воеіng.

Πo дyмитe мy pъcтът нa пътничecĸия тpaфиĸ в Kитaй 
щe бъдe в paмĸитe нa 6.4% гoдишнo в cлeдвaщитe 20 
гoдини.

Bъпpeĸи cĸeптицизмa нa няĸoи aмepиĸaнcĸи 
ĸoмпaнии в cтpaнaтa, oт Воеіng пocoчвaт, чe нe oтчитaт 
oтcлaбвaнe нa тъpceнeтo в Kитaй.

ГлОБИ за КаМИОНИТЕ ИзВъН МаГИСТралИ 
В ГърцИя

От 23 август в Гърция се налага глоба от 1000 евро на 
всеки шофьор на товарен автомобил, който не се движи 
по магистралата.

Ако сумата не се плати веднага, камионите ще 
бъдат спирани от движение до заплащане на глобата 
в най-близкия банков офис. До сериозните финансови 
санкции се стигна, защото наредбата за движение 

на тежкотоварни автомобили само по магистрали 
не се спазва. Шофьорите на камиони често ползват 
второстепенната пътна мрежа, за да не плащат пътни 
такси. Резултатът е затруднен трафик на леките 
автомобили и риск за пътни произшествия.

Разрешение за ползване на второстепенната 
пътна мрежа имат само камионите със специално 
предназначение и тези, които снабдяват населени 
места, като достъпът до тях е само по пътища извън 
магистралата.

Министерството на транспорта на Гърция 
преди месец забрани движението на камиони извън 
магистралите с аргумента, че няма средства да 
поддържа второстепенните пътища, които се рушат от 
тежкотоварните автомобили. Пътна полиция в Гърция 
прилага стриктно наредбата и глобява шофьорите на 
камиони по извънмагистралните пътищата въпреки 
протестите на транспортните фирми.
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БДЖ МЕСТяТ ТОВарНИТЕ ПрЕВОзИ ОТ ГОрНа ОряхОВИца ВъВ ВарНа
Ръководството на държавната компания БДЖ ще прави сериозни размествания в дъщерната си компания за 

товарни превози. Планира се съществуващото в момента поделение за товарни превози в Горна Оряховица да бъде 
преместено във Варна. Новото подразделение също така ще отговаря и за района на Бургас, който досега бе „под 
шапката” на поделението в Пловдив. С тези промени БДЖ – Товарни превози ще търси по-сериозно присъствие на 
морските пристанища, които в момента се явяват основни генератори на товаропотоци за железопътния транспорт.

Иронично е, че едно от първите решения на сегашното ръководство на компанията, която я пое с кратко прекъсване 
през 2009 г. бе да закрие поделенията за товарни 
превози в гарите Варна и Бургас. Това стана въпреки 
анализа на наетия за целта консултант “ATKearney”, 
който препоръча поне поделението във Варна да бъде 
запазено.

Не е ясно дали решението не е твърде закъсняло, 
тъй като един от основните източници на товари и 
приходи от пристанищата – Фериботният комплекс 
във Варна, който досега се оперира от „БДЖ – Товарни 
превози” е в процес на прехвърляне на собствеността 
към държавното предприятие „Пристанищна 
инфраструктура”.

Друг основен проблем е окомплектоването 
на новото поделение с персонал, тъй като няма 
достатъчно кандидати във Варна заради ниските 
заплати в системата. Това е и една от причините синдикатите да са против предлаганите от ръководството промени, 
като техни представители вече са се срещали с отговорните фактори в транспортното министерство.

МарИО НИНОВ, КТ „ПОДКрЕПа“: рЕшЕНИЕТО На БДЖ за ПрЕМЕСТВаНЕ На БИзНЕС 
цЕНТъра ОТ Г.ОряхОВИца ВъВ ВарНа Е ПраВИлНО

Решението на БДЖ за преместване на бизнес центъра от Горна Оряховица във Варна е правилно, коментира 
пред Транспортал зам.председателят на жп синдиката към КТ „Подкрепа“ Марио Нинов. Преместването е наше 
предложение, по-специално на секретаря ни за жп транспорт Димитър Димитров и мотивите за това са няколко. На 
първо място е желанието компанията да засили представителството си в зоните на генериране на товаропотоци, а в 

сегашното състояние на икономиката това се явяват преди всичко 
черноморските пристанища. В същото време районът около 
Горна Оряховица вече е със свита икономическа дейност и  се 
явява транзитен, а не товарообразуващ участък.

Според Нинов във Варна ще се намерят достатъчно кадри, за 
да може новия бизнес център да функционира нормално, тъй като 
в сегашните икономическите условия ще има повече желаещи 
за железничарската професия. По думите му с преместването 
на центъра се поправя една несправедливост и грешка, която е 
допусната преди години.

Администрацията на БДЖ в Горна Оряховица се помещава 
в една от най-големите сгради в града.
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шОКИраща СТаТИСТИКа- рЕКОрДЕН БрОй ИзГОрЕлИ лОКОМОТИВИ

24 локомотива на БДЖ са се самозапалили по време на движение от 1 януари до 2 август тази година. Данните са 
от  официална справка на Дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния 
транспорт“ към Министерството на транспорта. Това означава, че по един локомотив гори седмично. Това са само 
случаите, разследвани от звеното, а самите пожари са в пъти повече, заяви експерт по жп безопасността. Гласност 
се дава предимно на запалванията на машините, теглещи пътнически композиции, тъй като самите пътници звънят 
на кого ли не - от тел. 112 до медиите. Не повече от 10% от 
пожарите на локомотиви на товарни влакове стават известни, 
тъй като в 90% от случаите машинистите успяват  с подръчни 
средства да изгасят огъня.

Три са изгорелите локомотиви през студените месеци 
януари и февруари, сочи справката на звеното. През април 
пожарите в локомотиви на „Холдинг БДЖ“ са 7, а през юли - 5. 
През май и юни по два, а само на 2 август са се самозапалили 
по време на движение две машини.

Между 8 и 15 композиции средно на ден не са в състояние 
да тръгнат от гарите заради липса на локомотиви, заявиха жп 
диспечери. Според спедиторите, загубите на БДЖ от изпуснати 
товари поради липса на локомотиви са огромни.

ПЕТър БУНЕВ, ПрЕДСЕДаТЕл На Съюза На БълГарСКИТЕ ЖЕлЕзНИЧарИ: КаТЕГОрИЧНО 
СъМ ПрОТИВ МЕСТЕНЕТО На ТОВарНИТЕ ПрЕВОзИ На БДЖ ОТ ГОрНа ОряхОВИца ВъВ 
ВарНа

От нашата организация сме категорично против местенето на 
Поделението за товарни превози на БДЖ от Горна Оряховица във 
Варна. Това решение е грешно, понеже става дума за преместването 
на администрацията, което няма някаква логика. В момента има 
бизнес център във Варна, който си върши достатъчно добре работата. 
Ако обаче преместим администрацията, ще бъде затруднена 
работата й, тъй като основните партньори, с които работи се 
намират в Горна Оряховица – например локалното подразделение 
на НК „Железопътна инфраструктура“.

Решението не почива и на някаква икономическа логика, понеже 
се спекулира с товарите, които били повече във Варна. Това не е вярно и статистиката на БДЖ за товарите от последната 
година го показва.

Друг голям проблем в момента е в намирането на достатъчно квалифицирани кадри. Дори и сега в бизнес центъра 
във Варна има незаети бройки за специалисти. А квалифициран персонал при нивото на сегашните заплати ще се 
намери трудно, тъй като на пазара на труда там има доста по-голяма конкуренция в търсенето на специалисти.

Това, което ние предлагаме е вариант на решението на компанията. Нека поделението в Горна Оряховица да се 
запази, а Варна и Бургас да бъдат обединени, като новото поделение да бъде специализирано точно към работа по 
интермодалността и превоза на стоки директно от пристанищата. Тази промяна ще изисква кадри с образование, което 
се получава именно във висшите и специализирани училища в двата морски града. По този начин ще се постигне 
търсения икономически ефект от ръководството, без това да предизвика сериозни сътресения сред железничарския 
персонал.

След излизането на доклада се случиха още две 
запалвания на локомотиви, с което бройката им 
достигна 26
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СтроителСтвото на жп учаСтъка от Свиленград до гара 
Септември ще завърши през декември

Мария Чакърова

директор „Стратегическо развитие и 
инвестиционни проекти“ в ДП „НК Железопътна 
инфраструктура“

Интервю на Михаил Рангелов

 - Госпожо Чакърова, Турция обяви намерението 
си да строи високоскоростна линия от Истанбул 
до Одрин и до българската граница. Каква е 
нашата готовност да продължим тази връзка по 
направлението турска – сръбска граница?

 -  Строителството на участъка от турска граница  до 
жп гара Септември ще бъде завършено към декември 
2016 г.

Също в края на тази година ще бъдат завършени 
техническите проекти и подробните устройствени 
планове за жп линията от град Септември до град 
Елин Пелин. Самото строителство в този участък 
ще започне през 2017 г. със срок за завършване до 
декември 2022 г. В участъците Елин Пелин – София 
– Волуяк строителството също се очаква да започне 
през следващата година, като срока за завършването 
им е месец декември 2020 г. 

От Волуяк до гара Драгоман и сръбска граница 
строителството ще има готовност за започване също 
през 2017 г., при условие, че отсечката се одобри за 
финансиране по  Механизма за свързване на Европа.

Накратко нашите планове са участъка от Септември  
до  сръбска граница поетапно да бъде изцяло завършен 
в периода 2020 - 2022 г.

Важни приоритети за развитието на железопътната 
инфраструктура са двете направления изток-запад и 
север-юг. В момента ние реализираме направлението 
изток-запад, тоест Драгоман – София – Бургас - турска 
граница. За да имаме добре развита железопътна 
инфраструктура е много важно да осигурим и 
направлението север – юг, т.е. от Румъния и Украйна 
към Турция. Има два варианта за изграждането на 
това направление. Единият е Русе – Варна – Карнобат 
- Синдел към Турция. Другият е железопътната 
линия Русе - Димитровград, но инвестициите там, по 
първоначални изчисления, ще бъдат над 2,5 милиарда 
лева, което е непосилна сума за НКЖИ и държавата 
на този етап. Затова сме се съсредоточилие главно 
в направлението Русе – Синдел - Карнобат към 
Турция. Това направление е по-дълго, но е с по-малка 
инвестиционна стойност, имаме готови технически 
проекти и може много по-бързо да стартираме 
изграждането.

 -  Какви средства са осигурени за проекти за жп 
инфраструктура в новия програмен период до 
2020 г.?

 -  За модернизиране на железопътната инфраструктура 
на България през втори програмен период ще бъдат 
използвани два инструмента за финансиране – 
Оперативна програма „Транспорт и транспортна 
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инфраструктура“ (ОПТТИ) и Механизъм за свързване 
на Европа (МСЕ).

Прогнозният бюджет по ОПТТИ, който ще бъде 
отпуснат за железопътни проекти е съответно по 
Приоритетна ос I „Развитие на железопътната 
инфраструктура по „основната“ Транс-европейска 
транспортна мрежа“ е 1 323 123 807 лв. по Приоритетна 
ос III „Подобряване на интермодалността при превоза 
на пътници и товари и развитие на устойчив градски 
транспорт“ – 88 266 010 лв., по Приоритетна ос IV 
„Иновации в управлението и услугите – внедряване 
на модернизирана инфраструктура за управление на 
трафика, подобряване на безопасността и сигурността 
на транспорта“ – 114 000 000 лв и по Приоритетна 
ос V Техническа помощ – 10 186 286 лв. Средствата, 
отпуснати от Механизма за свързване на Европа са на 
стойност 350 млн. евро. 

Първият подписан договор по програмата за 
проектиране и строителство на тягови подстанции 
Бургас, Карнобат и Ямбол е от месец януари, а 
строителните дейности по проекта стартираха преди 
броени дни. 

 -  Как отчитате усвояването на средствата за жп 
инфраструктура за предишния програмен период 
на ОПТ?

 -  Усвояването на  Безвъзмездната финансова помощ по 
приоритетна ос 1 към момента е над 98%.

Физическият напредък по проектите от предишния 
програмен период е над 94 %.  

 - Какви проекти подаде ДП „НК Железопътна 
инфраструктура“ по Механизма за Свързана 
Европа? Кои проекти са одобрени и предстои ли да 
бъдат подавани още проекти по МСЕ?

 - На първата покана подадохме три предложения – 
две за строителството на жп линиите София – Елин 
Пелин и София – Волуяк и едно за техническа помощ. 
Всички те бяха одобрени за финансиране и вече имаме 
подписани споразумения за финансиране. 

В края на 2015 г., на втората покана,  кандидатствахме 
с нови три проекта. Два за модернизацията на жп 
отсечки – участъка от Костенец до Септември и жп 
трасето Волуяк – Драгоман – сръбска граница. Третият 
е за изграждане на европейска система за управление на 
железопътното движение (ЕRTMS) по направлението 
София – Кулата. В момента ДП НКЖИ е в процес на 
подписване на споразумение за финансиране на жп 
отсечката Костенец – Септември с общ бюджет 178 
млн. евро. От тези средства, 152 млн. евро или 85% 

ще бъдат предоставени от  „Изпълнителна агенция 
за иновации и мрежи“. Останалите 15 % ще бъдат 
предоставени под формата на съфинансиране от 
държавния бюджет. 

Причината да не получим финансиране по другите 
два проекта – за ЕRTMS и жп участъка Волуяк – 
Драгоман – сръбска граница, е, че общата стойност 
на трите предложения по втората покана на МСЕ 
надхвърли бюджета, който е предвиден за България. 
Това предопредели най-приоритетният обект да 
получи положителна оценка. С останалите два 
отново ще кандидатстваме на третата обява за прием 
по МСЕ, която вероятно ще е през октомври т.г., но 
следващия път ще трябва да увеличим процента на 
съфинансиране от държавата. 

 - Какво е положението  на големите проекти в  
изпълнение в ДП НКЖИ? Има ли опасност някой 
от тях да не бъде завършен?

 - Големите инвестиционни проекти ще бъдат завършени 
до края на тази година. В края на месец март 2017 
г. се очаква  поетапно въвеждане в експлоатация на 
отделните лотове от трите линейни инфраструктурни 
проекта, финансирани по ОПТ, а именно:

„Реконструкция и електрификация на железопътната 
линия Пловдив – Свиленград по коридори IV 
и IX, фаза 2: участък Първомай-Свиленград“; 
„Рехабилитация на железопътната инфраструктура в 
участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас“; 
„Модернизация на жп участък Септември-Пловдив, 
част от Транс-европейската железопътна мрежа“

Участъкът Първомай – Свиленград е завършен, 
с изключение на жп гара Симеоновград заради 
проблеми, свързани  с отчужденията. В момента 
ремонтните дейности се изпълняват по график, като 
обекта трябва да бъде приключен в края на 2016 г. През 
октомври ще приключи строителството, а до ноември 
ще бъдат изградени и системите за сигнализация и 
управление.

По проект  „Модернизация  на жп линията Септември 
– Пловдив – част от Tранс-европейската железопътна 
мрежа“  физическият напредък е 88,33%.

Отсечката Стамболийски – Пловдив е напълно 
завършена и е в редовна експлоатация, с подписан акт 
16 на 11.07.16 г. и издадено разрешение за ползване.

Напредъкът на строителните дейности по 
железопътната отсечка Септември — Пазарджик към 
настоящия момент е 93,5 % и съгласно програмата на 
Изпълнителя, се очаква подписване на акт 15 в средата 
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на месец ноември 2016 г.

В железопътната отсечка Пазарджик – Стамболийски 
са завършени 81%  от строителните работи, и също 
очакваме подписване на акт 15 в края на месец 
ноември 2016 г. Останалият обем СМР по тези 
участъци не е голям, но е труден за изпълнение. Има 
довършителни работи, предимно в района на гари, 
където строителите се съобразяват с движението 
на влаковете и работят във „времеви прозорци“ с 
прекъсвания на дейността. Реализацията на проекта в 
такива условия става бавно, но в същото време нямаме 
притеснения, че строителството ще приключи до края 
на годината.

Модернизацията на жп линията Пловдив – Бургас е 
друг обект, който се изпълнява по ОП „Транспорт“ 2007 
– 2013 и има вече завършени участъци. По-голямата 
част от готовите отсечки са с Акт 15 и поетапно по 
междугария се подписват и документите за Акт 16. Ние 
не приемаме наведнъж цялата отсечка, а одобренията 
се получават съгласно реда на издадените разрешения 
за строеж. Всички трасета, които се обновяват по това 
направление, ще бъдат приключени до края на тази 
година.

Компанията реализира и проекти, с допълваща 
роля към инвестициите, които се правят в линейна 
инфраструктура и които реално водят до повишаване 
качеството на предоставяните услуги. През първи 
програмен период бяха модернизирани приемните 
здания на жп гарите Пазарджик, Бургас и София.

 - На какъв етап са проектите за интермодални 
терминали в Пловдив и Русе? Планирате ли 
подготовка за изграждане и на други такива 
терминали?

 - Строителството на ИМТ Пловдив е пред завършване, 
като към днешна дата физическият напредък 
на строителните работи е 90-95 %. До края на 
м. октомври ще бъдат завършени строително-

монтажните работи, след което ще започнат тестовете 
и изпитанията. Очаква се до края на годината да бъде 
подписан Акт 16 за ползване на обекта. В момента се 
довършва настилката на един от паркингите, работи 
се по осветлението и по пътните връзки на терминала. 
Реконструираният по проекта общински път от 
Пещерско шосе до с. Златитрап е пуснат в движение, 
заедно с прелеза на жп линия София-Пловдив.

Проектът за ИМТ Русе е готов, мястото е избрано, 
процедурите по ОВОС са приключени. Подали сме до 
Управляващия орган на ОПТТИ проект за финансиране 
на строителството на терминала и в момента очакваме 
неговото одобрение.

България има определени възлови точки и 
количеството товари, което определя нуждата от 
изграждане на интермодални терминали.

 - Интерес предизвика възможността за изграждане 
на жп връзка от Бургас до Слънчев бряг. На какъв 
етап е тази идея?

 - На този етап се извършват предпроектни проучвания 
за изграждането на този участък.

На 10 октомври т.г. се проведе Експертен технически 
съвет на НКЖИ и бяха разгледани пет варианта на 
ново трасе на бъдещата жп линия от Бургас до к.к. 
“Слънчев бряг”. Дължината му ще е приблизително 
28 км. 

В по-напреднал стадий на подготовка е участъка от жп 
гара Бургас до летището.

В голямата си част ще бъде използвано трасето на 
съществуващата жп линия Бургас – Владимир Павлов 
до Сарафово, като на 2 км преди летището, трасето 
ще се отделя от съществуващата жп линия и ще 
продължава по нова линия към летището. Дължината 
на този участък е приблизително 11 км. Към реално 
строителство на първите 700 м от участъка може да се 
пристъпи през 2017 – 2018 г.

Строителството по проектите от предишния програмен период е над 94%
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„ТраНС ЕКСПрЕС“  ОТПразНУВа 25 
ГОДИшЕН юБИлЕй С БляСКаВО ПарТИ

Една от най-големите логистични компании в 
България – „Трансекспрес“ от празнува 25 годишен 
юбилей с парти в столичния хотел „Кристал Палас“. 
Компанията е основана през далечната 1991 г., като 
през следващата година става члена на Националното 

сдружение на Българските спедитори. През годините 
компанията се разраства, създава дъщерни дружества 
за складова дейност и автомобилни превози. Става и 
член на редица международни и български бизнес 
организации. Последният и най-голям проект на 
„Трансекспрес“, който се изпълнява в момента, е 
проектирането и строителството на интермодален 
терминал на гара Волуяк.

Управител на „Трансекспрес“ е Иван Петров, който  
е на този пост още от създаването на компанията през 
1991 г. Той е доктор по икономика от УНСС, София 
и е специализирал в областта на международния 
транспорт, спедиция и логистика в САЩ, Австрия, 
Германия и Русия.  Той е бившия председател и 
настоящ член на УС на ФИАТА, председател на 
Регионален институт Европа и председател на 
работната група по ж.п. превози /ЮИЦ/ на ФИАТА. 
Иван Петров е генерален секретар на КЛЕКАТ 
и председател на Института по железопътни 
превози в тази организация. Той е председател на 
съвместната работна група ЮИЦ/ФИАТА, където 
членуват железопътни и логистични компании. Той е 

член на Консултативния комитет на Президентите на 
Балканските Асоциации на спедиторите.

Събитието бе уважено от сериозни гости от страната 
и чужбина. От българска страна бяха забелязани 
изпълнителният директор на най-голямата частна жп 
компания БЖК г-жа Нели Райкова, Галина Василева 
– директор на Дирекция „Координация на програми 

и проекти“ в МТИТС и управляващ ОП 
„Транспорт“,  Симеон Ананиев, председател 
на Асоциацията на българските жп компании.  
Приветствено слово за юбилея на фирмата 
произнесе Франческо Паризи, Immediate Past 
President на FIATA и изпълнителен директор на 
Francesco Parisi S.p.A., основана през 1807 г.

„Създадена преди 25 години от няколко 
професионални спедитори, наследили опита 
на нашата професия още от 50-те години 
на миналия век, ТрансЕкспрес се превърна 
в утвърдена и модерна компания“, каза в 
приветственото си слово д-р Иван Петров. – 
Дълбоко ценим дългосрочното стратегическо 
партньорство с някои от най-добрите компании 
в Европа, а също и участието ни в сдружения 
на независими спедитори, чрез което успяхме 
да създадем цялостна глобална мрежа. Като 
социално отговорна компания, участваме много 
активно в дейността на нашите асоциации, 
представляващи спедиторския и логистичен 

бранш на национално, европейско и световно ниво: 
НСБС, CLECAT и FIATA.“

Юбилярите получиха цветя и от г-жа Нели Райкова, директор 
на “Българска железопътна компания”.

Поздрави и приветствия домакините получиха и от Франческо 
Паризи, зам. президент на FIATA

Септември 2016 I 13

Юбилей



ПОСлЕДНаТа МИля - ЕДИН зЕлЕН 
ЕВрОПЕйСКИ ПрОЕКТ

Довеждащият транспорт трябва да бъде устойчив и 
екологичен

В Европа все по-усилено се говори как да се 
придвижваме устойчиво и екологично.

Общественият транспорт е предизвикателство в 
много области на страната поради редица фактори, които 
затрудняват изпълнението на редовните транспортни 
връзки. Това важи особено за туристическите 
дестинации, където пътникопотокът зависи от сезона. 

Туризмът генерира около 5% от въглеродните 
емисии в световен мащаб, което се дължи основно на 
транпорта и една от основните причини за промяната 
на климата. В местата, където няма добри транспортни 
връзки, туризмът предизвиква интензивно използване на 
автомобили, които причиняват замърсяване на въздуха. 

Дестинациите трябва да предлагат добри връзки „от 
врата до врата”, но пристигащите се сблъскват с липсата 
на транспортни връзки до финалната дестинация. Често 
последната отсечка от пътуването остава непокрита от 
обществения транспорт, т.е. разстоянието 
между основната гара или летище до по-
отдалечените места за отдих може да се 
измине само с кола. В такъв случай ни 
остава само да осъществим пътуването 
си с личен автомобил. Затова търсенето 
на адекватна транспортна схема, 
свързваща основните транспортни 
възли на обществения транспорт с 
отдалечените дестинации, посещавани 
от туристите, е от изключително 
значение както за посетителите, така и 
за местното население. 

Тогава как да завършим пътуването 

си до туристическия обект с екологичен транспорт. 
Отговор на този важен въпрос за туризма ни дава 
проекта: „LAST MILE“.

Обосновка 
Опитът показва, че комбинацията от обществен 

транспорт и гъвкави начини за придвижване дава 
добри резултати. В рамките на няколко проекта са 
тествани различни възможности, но операторите все 
още се сблъскват с различни трудности, произтичащи от 
институционални бариери и необходимост от устойчиво 
финансиране в дългосрочен план.

Проектът
„LAST MILE“ цели да намери гъвкави решения за 

регионалните транспортни системи. Целта е туристите 
да пропътуват последната отсечка от техния маршрут по 
устойчив и екологичен начин, както и да се предоставят 
алтернативи на придвижването с автомобил за тях и 
за местното население. „LAST MILE“ ще подкрепи 
регионите при създаването на гъвкави мобилни 
решения за всички потребители, като ги комбинира 
със съществуващите транспортни връзки и се стреми 
да използва екологични и енергийно ефективни 
транспортни средства. 

Обменът на добри практики между регионите 
ще подпомогне намирането на оптимални решения. 
Регионалните власти ще спечелят от споделянето на 
гъвкавите решения. 

Със създаването на специални решения за гъвкави 
и устойчиви транспортни услуги, които са  енергийно-
ефективни и с ограничени вредни емисии, ще се увеличи 

Веселин Грозданов
Експерт „Градска мобилност“
Клуб „Устойчиво Развитие на 
Гражданското Общество“.
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привлекателността на курортните селища. Предвижда се 
потребителите (туристи и местни жители), да получават 
информация за тях чрез съвременни информационни 
средства (мобилни приложения, интернет-разписания, 
специални информационни бюлетини в началните 
точки на пътуване и др.).  Опитът показва, че търсенето 
на адекватна транспортна схема, внедрена в главната  
мрежа на редовния обществен  транспорт, е усилие с 
много широк спектър от ползи. 

Проектът е разделен на две фази:
І фаза: Първите стъпки по проекта ще бъдат свързани с:

 » Анализ на  рамковите условия за развитие на 
транспорта в целевите региони;

 » Анализ на регионалната  обществена транспортна 
схема;

 » Анализ на търсенето на гъвкави транспортни 
решения;

 » Ще се посетят и анализират реализирани добри 

практики в партниращите региони.

Всички заключения от анализа и обмяната на опит 
ще бъдат взети предвид  при разработката на РАП 
(регионалните планове за действие) с цел планиране 
внедряването на гъвкави транспортни услуги.

Първата фаза на проекта ще завърши с разработката 
на регионални планове за действие. Продължителност 
от месец Април 2016г. до месец Септември 2018г.;

Втора фаза на проекта: тези планове ще бъдат 
изпълнявани и ще са обекти на мониторинг. Изводите 
от общите решения ще допринесат за по-доброто 
изграждане на трансортни политики. Ще бъде потърсено 
финансиране за внедряване на регионалните решения  
за гъвкав транспорт (пилотни дейности),  в  рамките 
на  оперативните програми. Продължителност от месец 
Октомври 2018г. до месец Септември 2020г.

„Последната миля“ е междурегионален проект, 
включващ 6 страни. За България целевият регион е 
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област Варна, където се намират едни от най-хубавите 
ни морски курорти.

Проектът се финансира от  програма „INTERREG   
EUROPE  2014 - 2020“.  

ПРОЕКТНИ ПАРТНЬОРИ
Водещ партньор е  Австрийска Агенция по 

Околната Среда.  Проектът е основан на ефективното  
сътрудничество на  7 партньори  от 6 европейски страни. 
Българският партньор е  Клуб „Устойчиво развитие на 
гражданското общество“ – национален координатор по 
градска мобилност (www.csdcs.org). 

Партньори: 
1. Агенция по околната среда - Австрия - Водещ 

партньор;
2. Източно Тиролски регион – Австрия;
3. Клуб „Устойчиво развитие на гражданското 

общество“ – България;
4. Агенция за подпомагане на регионалното развитие, 

Кошице – Словакия;
5. Правителство на Каталуния – Испания;
6. Национален парк – Люксембург;
7. Областна управа на Западна Померания – Полша.

Детайли:
Бюджет: за целия проект „Последната миля“- 1 607 442 
евро.
Продължителност на проекта:
Фаза 1- от 04.2016г. до 09.2018г.
Фаза  2 - от о09.2018г.  до 09.2020г.

Подкрепа от заинтерeсовани институции
Писмото за подкрепа от българска страна е дадено  

от Главна дирекция „Стратегическо планиране 
на регионалното развитие  и административно- 
териториално устройство“ на МРРБ. То потвърждава 
съответствието на проектната идея с целите и 
приоритетите на Регионалния план за развитие на 
Североизточния район за периода 2014-2020г. и по- 
конкретно на приоритет 3.1 „Подобряване на вътрешно 
- регионалната свързаност и достъпност до обекти за 
услуги, туризъм и култура“ на Регионалния план за 
развитие.

Екип по проекта:
Ръководител: Доц. д-р Лучия Илиева - Експерт по 

мониторинг и оценка по програма Хоризонт 2020 към ЕС 
(EASME - Европейска Агенция за МСП) и към Програма 
LIFE на GD ENVIRONMENT. Член е на Постоянната 
работна група по Устойчива мобилност към GD MOVE);
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Членове:
Веселин Грозданов – Магистър „Икономика на 

транспорта“. По настоящем докторант в катедра 
„Икономика на транспорта“, УНСС. През последните 
няколко години работи усилено за прилагането на 
„Устойчиви планове за градска мобилност“ в България. 
Участвал в редица международни проекти свързани с 
развитието на мобилността на населението.

Пепа Ризова – регионален ръководител на офис 
Варна;

Стоян Пасев – Областен управител на област с 
административен център Варна;

Първата среща по проекта бе посветена на 
успешните и устойчиви решения за пътувания в 
туристическите региони, които са приложени към 
момента. Която партньорите по проекта реализираха по 

НЕКА ДА ИзМИНЕМ ПОСлЕДНАТА МИля зАЕДНО! 

време на тридневно учебно пътуване в Източен Тирол 
от 28 до 30 юни. Срещата е организирана от един от 
австрийските партньори: The Regional Management East 
Tyrol. 

След като обсъдиха основните въпроси, засягащи 
местните политики за регионален обществен транспорт 
във Виена, срещата продължи с посещение на добри 
практики в Австрия:

- „Alpine Pearl“ Верфенвенг - във зоните „без 
автомобили“, курорта гарантира на туристите устойчиви 
методи за придвижване;

- St. Veit в долината Defereggen, предлага на местните 
жители и туриститеq възможността да осъществяват 
своята мобилност в долината без лични автомобили;

- Концепцията E-Carsharing за East Tyrol - условия 
за ползване, факти, бариери, визия и перспектива на 
FLUGS.
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Летище “Никола Тесла” отчита 4,6 млн. пътника за 2015 година

ГОляМ ИНТЕрЕС КъМ КОНцЕСИяТа На лЕТИщЕ СОфИя
Срокът за подаването на оферти за концесията на Летище София се удължава с месец, информират от 

Министерството на транспорта . Причината е големият интерес от страна на фирми кандидат-концесионери. Три 
компании са поискали допълнително време, за да подготвят оферти за сделката, съобщи транспортният министър 
Ивайло Московски , без обаче да посочва кои са потенциалните кандидати. Досегашният срок бе 20 октомври 2016 
г., като на следващия ден след внасяне на ценовите предложения трябваше да бъдат отворени офертите. По думите 
на Москов, публикуваната тръжна документация за концесия на столичния аеропорт се радва на голям интерес. 
Регистрирани са над 1000 влизания, а евентуалните инвеститори са задали 700 въпроса. „Ще се радваме, ако някоя 
от големите американски компании проявят интерес към процедурата на концесиониране“, не крие транспортният 
министър . Според негови изказвания преди обявяването на концесията интерес към летището проявявали операторите 
на летищата в Мюнхен, Франкфурт, Цюрих, Ванси, Лион, Дъблин, както и инвестиционният фонд зад лондонското 
летище „Хийтроу“. Оператор на летището във Франкфурт е немската „Фрапорт АГ Франкфурт Еърпорт Сървисиз 
Уърлдуайд“, която у нас държи 60 процента от концесията на летищата във Варна и Бургас. Останалият дял е на 
„Еърпорт Сървисиз България“, която е на „Химимпорт“, притежаваща авиокомпанията „България Ер“ Транспортният 
министър припомни, че мерките за сигурност и безопасност, гарантирани от бъдещия концесионер, ще са с особена 
тежест. В инвестиционната програма на бъдещия оператор е заложено също и пълно обновяване на Терминал 1. В 
момента летището обслужва 4 млн. пътници годишно при капацитет до 10 млн. пасажери на година.
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Раздържавяване
СърБИя щЕ КОНцЕСИОНИра лЕТИщЕ 
БЕлГраД

Сръбското ново правителство е близо до решение за 
концесионен модел за управлението на контролираното 
от държавата летище Никола Тесла , заяви министър-
председателят Александър Вучич, цитиран от Seenews.

„Нещо, което имаше обща стойност от 50 милиона 
евро ($ 55 милиона), благодарение на Air Сърбия, сега 
се оценява на 310 милиона евро. Планът ни е да се 
предложи 25-годишен договор за концесия чрез тръжна 
процедура“, обясни Вучич. Концесионната такса се 
очаква да бъде между 10 и 12 млн. евро годишно.

Бъдещият частния партньор се очаква да се придържа 
към стратегията за развитие в дългосрочен 
план на летището по отношение на 
управлението, поддръжката, финансиране 
и разширяване на капацитета, добави 
Вучич.

Летището се нуждае от инвестиции в 
размер на около 1 млрд. евро, които може 
да се получат или чрез приватизация или 
концесия, заяви Вучич пред репортери по-
рано тази година. Правителството нае през 
април френската консултантска Lazard 
Freres SAS  за съветник по сделката.

Според съобщения в медиите, редица 
чуждестранни компании са проявили 
интерес към потенциалната приватизация 

или концесия на Никола Тесла, включително немската 
Фрапорт, френската Винчи Еърпортс и индустриален 
конгломерат Bouygues.

Летището Никола Тесла, в която правителството 
притежава 83,1%, отчете нетна печалба от 11 милиона 
евро през първата половина на 2016 при приходи от 33.0 
милиона евро, обяви  изпълнителният директор Саша 
Влаисавлиевич пред  информационна агенция Танюг 
през юли. През 2015 г. аерогарата в Белград отчете 
рекорден 3% ръст, като през нея са преминали 4,6 млн. 
пътника, а ръстът на товарите е 25%.

Пазарната капитализация на летището възлиза на 
34,3 милиарда динара ($ 311 500 000 / 277,7 милиона 
евро).



ПъТяТ На ЧИНОВНИЧЕСКаТа 
БЕзОТГОВОрНОСТ

Една обърната цистерна показа на хиляди шофьори 
грозното лице на неподдържаните регионални 
пътища

Михаил Рангелов

Вече на няколко пъти в коментари и като пример 
споменавам като пример на чиновническото безхаберие 
един третокласен път. Той започва на 400 метра от 
рождената къща на един от най-големите български 
писатели Елин Пелин в село Байлово и теоретично 
свързва съседното село Смолско с благата на човешката 
цивилизация. Казвам теоретично, защото това е път, 
по който е опасно да се движиш дори и пеша, тъй като 
човешките глезени не са пригодени за нормално ходене 
по подобен лунен пейзаж. Изграден преди 30 години, 
пътят, наречен по чиновнически ІІІ-6004, никога през 
съществуването си не е ремонтиран. 

Ами на кой му трябва този път, сигурно са си казвали 
навремето чиновниците, а сега си го повтарят вероятно 
техните наследници в Пътната агенция. Една шепа 
селяни, които от високите прозорци на бул. Христо 
Ботев изглеждат едни такива малки и направо да не 
повярваш, че съществуват.

Само че не щеш ли, навръх националния празник 
една цистерна с кислород взе че се преобърнала до село 
Буново. Целият подбалкански път - затворен а обхода 
минава откъде - точно така - през споменатия ІІІ-6004 и 
неговия лунен пейзаж. Трябва да си призная, че не бях 
виждал отдавна хиляди коли да се движат със скоростта 
на пешеходци, а отвреме на време пътниците да слизат 
да си правят селфита с дупките на пътя.  А шофьорите, 
особено тези, които по някое време си счупиха колите, 
започнаха да гледат от не толкова веселата страна на 
целия случай. И започнаха едни приказки по адрес 
на шефовете на пътната агенция, на строителната 
министърка, че и на премиера, ама някак си не е удобно 
да ги цитираме. Че Симитли би изглеждало като хорце в 
детска градина в сравнение с това, което би се случило, 
ако случайно някой от тях се появеше на пътя.

А това, което щеше да е смешно, ако не беше тъжно 
е, че от догодина този път ще бъде включен в мрежата 
на ТОЛ системата. И ако случайно някой камион реши 
да мине по него, шофьорът му ще трябва да плаща. По 
35 стотинки на километър. 

Преди няколко години сегашният лидер на БСП 
Корнелия Нинова се оказа един от малкото политици, 
които се опитаха да зададат въпроса - Къде са парите 
за ремонт на пътя. Оказа се, планове, разрешения и 
всичко необходимо за строителството са били готови 
още 2007 г. Дори е бил избран и изпълнител на ремонта. 
Две години по-късно обаче Пътната агенция спира 
процедурата с познатия мотив - пари няма. От отговора 
на министър Павлова, вече през 2015 г. става ясно, че 
пари така и няма да се намерят, а жителите на Смолско, 
както и преминаващите периодично транзит будали 
(включително и аз) могат да пият една студена вода. 

Когато си принуден да минаваш редовно през подобен 
път оправданието „няма пари“ не работи. Някак си звучи 
като един вид опит за извинение на чиновническата 
безотговорност. А пари могат да се намерят, стига да 
има желание - ако отгърнете една страница по-назад на 
списанието ще видите как този въпрос е решен от Путин 
в Русия, а именно повече средства - чрез увеличаване 
на парите от акциз на бензина. Умно и елегантно 
решение, което ние от Форума за балкански транспорт и 
инфраструктура се опитваме да предложим в последните 
две години. За съжаление отсреща се намират същите 
дебели кратуни, които се опитват да вкарат безмислената 
система за ТОЛ такси със спътниково следене.

А докато от регионалното министерство и пътната 
инфраструктура си търсят извинения да приберат 
колкото се може пари от шофьорите без да си вършат 
работата, път ІІІ-6004 си стои там - между Смолско и 
къщата на Елин Пелин. Като един своеобразен паметник 
на чиновническата безотговорност.

Преминаването на пътя Байлово - Смолско превърна 
празниците в кошмар за хиляди българи.
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Редакционен коментар



Владимир Путин постави условие до 2025 г. 85% от регионалните пътища да отговарят на всички стандарти
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Руски модел
МОСКВа ОТДЕля ОщЕ 40 МлрД. рУБлИ 
ГОДИшНО за рЕГИОНалНаТа ПъТНа 
ИНфраСТрУКТУра

До 2018 г. половината пътища в Русия трябва да 
отговарят на стандартите, до 2025 г. това трябва да бъдат 
85% от тях 40 млрд. рубли годишно в повече ще отделя 
Москва за изграждане и реконструкция на регионалната 
пътна инфраструктура, като парите ще дойдат от 
акциза върху бензина, съобщи руския президент 
Владимир Путин, който председателства заседание 
на Съвета за стратегическо развитие и приоритетните 

проекти. Основната тема на срещата в Ново-Огорьово 
бе сложната, но необходима модернизация на пътната 
инфраструктура.

При откриването на заседанието на Съвета, 
председателят припомни, че финансирането на проекти 
за изграждане и реконструкция на федералните 
магистрали е 91% от необходимите средства, съобразно 
стандартите, определени за ремонт и поддръжка на тези 
магистрали. Най-важният резултат от модернизацията 
на федералната пътна мрежа е, по думите на Владимир 
Путин, намаляването на смъртността в резултат на 

пътни произшествия.
Той припомни на Съвета, че конкретните оплаквания 

от граждани на страната са свързани основно със 
състоянието на регионалните пътища. „Много от тях, 
дори и в градовете на над един милион души са сериозно 
запуснати - обяви президентът - На проблема, разбира 
се, трябва да се обърне внимание - и то в много по-бързи 
темпове, отколкото е било до сега. За да се направи 
това, трябва да се използват пълноценно ресурсите на 
регионални пътни фондове. Особено след като решихме 
да ги попълним с допълнителни средства от акциза 
върху бензина. Това решение ежегодно ще осигури 

допълнителни 40 милиарда рубли за бюджетите за пътна 
инфраструктура.“

В момента, според Владимир Путин, финансирането 
на регионални пътища в Руската федерация е само 15% 
от необходимите средства за ремонт и поддръжка на 
пътища.

В тази връзка, президентът поиска качествено 
подобряване на положението с регионалните пътища. 
„Като първа стъпка трябва да се концентрират усилията 
в така наречените големите градски райони, които 
са дом на най-голям брой граждани. Необходимо е 
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да се поставят следните цели: до 2018 г. най-малко 
половината от пътната мрежа в тези агломерации 
трябва да бъде приведена в съответствие със стандарт, 
който е съответстващ на съвременните изисквания на 
държавата, а до 2025 г. тези пътища трябва да бъдат около 
85%. Това ще реши до голяма степен проблема, защото 
на нормативните изисквания на момента съответстват 
около 65% от федералните и само 39% от регионалните 
пътища „, - съобщи президента.

Владимир Путин привлече вниманието към 
необходимостта за максимална прозрачност в областта 
на пътното строителство и използване на ресурсите за 
пътна инфраструктура. „В същото време, разбира се, е 
важно информация за аварии и опасни пътни участъци 
да идва постоянно от самите граждани, така че те да 
контролират как държавната власт и собствениците на 
пътищата коригират ситуацията“, - каза той.

Президентът също така предложи на Министерството 
на строителството и жилищното и комунално стопанство 
да се ускори приемането на регламенти и стандарти, 
които ще важат при строеж на пътища с използването на 
модерни технологии и материали.

За програмите на Министерството на транспорта 
в областта на строителството и ремонта на пътища 
в районите разказа на членовете на Съвета на 
стратегически проекти за развитие и приоритети 
министърът на транспорта Максим Соколов.

Според Максим Соколов, е изготвен стратегически 
проект „Безопасност и качество на пътя“, предназначен 
за най-големите метрополиси, които са дом на половин 
милион или повече души. „В становището на гражданите, 
най-голямото недоволство е за лошото състояние на 
пътната настилка, което означава липса на пътища в 
нормативно изисквано състояние, както и ниското ниво 
на безопасност по пътищата и многото претоварени 
участъци от пътната мрежа“, - цитира Максим Соколов 
официалния сайт на Министерството на транспорта.

„Ние очакваме гарантирано участие в проекта на 15 
участника на Руската федерация, от които 13 участника 
-градове - мегаполиси и 2 участника, в които има градове 
с население над 800 хиляди души - Краснодарска и 
Саратовска област. Ние съзнателно не сме включили 
в горния списък Москва и Санкт Петербург, тъй като 
процесът на развитие на пътната мрежа там отдавна е 
организиран, съответствието към стандартите е много 
по-високо и развитието на пътната мрежа отдавна е 
реализирано на базата на проекти, „- каза ръководителят 
на Министерството на транспорта.

За да се включат в изпълнението на приоритет 

„Сигурност и качество на пътя“ най-голям брой обекти, 
от Министерството на транспорта предлагат да се 
осигури подкрепа под формата на държавна субсидия 
в размер на 500 милиона рубли на десет региона 
на Руската федерация, защитили програмата си за 
развитие на пътната мрежа. Пример за това са градските 
агломерации с население между 500 и 800 хиляди души 
(всички тези агломерации са общо 19).

Според Министерството на транспорта, един от 
инструментите на проекта „Безопасност и качество на 
пътя“ е регионална програма за интегрирано развитие на 
транспортната инфраструктура в общо 25 метрополиси, 
предвиждаща мерки за подобряване на безопасността 
по пътищата и привеждане към стандарт на транспорта 
и експлоатационно състояние на регионалната пътна 
мрежа. В допълнение, програмата ще бъде насочена 
и към подобряване на управлението на движението 
и оптимизиране на трафика, смяна на товарния 
автомобилен транспорт към други видове транспорт и 
превоз на пътници с обществен транспорт.

За финансиране на посоката „Безопасност и 
качество на пътя,“ руското Министерство на транспорта 
предлага да се преразпределят средства, получени 
чрез увеличаване на акцизите върху бензина, които са 
предвидени да попълнят регионалните пътни фондове. 
Получателите на тези трансфери ще бъдат регионите, 
включени в проекта. Общият обем на на трансферите, 
които ще се преразпределят чрез федералния пътен 
фонд ще бъде около 40 милиарда рубли годишно.

Според Максим Соколов, предложената поетапна 
реализация на регионални интегрирани програми: Фаза 
1 (2017-2018 включително): приоритетните дейности; 
Етап 2 (като се започне от 2019 г.) - капиталоемки 
дейности (мащабно строителство и реконструкция).

Транспортният министър увери президента, че 
програмата ще гарантира постигането на целите за 
качество на пътищата (съответствие през 2018 г. на най-
малко 50% от дължината на пътната мрежа на градските 
агломерации, като до 2025 г., тази цифра се очаква да 
достигне 85%). Също така по пътната мрежа на градските 
агломерации трябва да бъдат намалени с 50% на броя 
на местата на концентрация на пътно-транспортни 
произшествия (аварийно-опасните райони).

Транспортният министър обяви също създаването на 
информационен ресурс, който ще дава информация за 
разходването на средствата за пътя, тяхното управление, 
както и ще разглежда жалби за проблемните области, 
които ще подадат гражданите в рамките на проекта.



ЕВрОПа МОЖЕ Да заГУБИ $ 10 МлрД СлЕД 
рЕшЕНИЕ На СТО В СлУЧая airbus

САЩ и Боинг обявиха победа, след като Световната 
търговска организация обяви на 22 септември, че 
субсидиите за производителя на самолети Airbus са 
незаконни. Въпреки това, САЩ заявиха, че са „готови 

да преговарят“, преди да наложат ответните мита. 
Международната търговска организация определи, че 
ЕС и неговите държави-членки не са успели да оттеглят 
субсидиите за Airbus и „да предприемат подходящи 
мерки, за да се отстранят неблагоприятните ефекти“. 
Търговският представител на САЩ Майкъл Фроман каза, 
че от СТО е установено, че Airbus са спечелили продажби 
на въздухоплавателни средства в конкуренция с Boeing в 
Европа, Китай, Индия и други страни, след като са били 
подпомогнати с $ 22 млрд незаконни субсидии от ЕС. 
„Този доклад е впечатляваща победа 
за САЩ и техните въздухоплавателни 
работници“, коментира Фроман. 
По-ранно съдебно решение през 2011 
г. частично отмени обвиненията, 
че страните от ЕС са дали Airbus 
незаконни субсидии за развитие на 
най-големия джетлайнер в света, А380, 
но определи, че производителят на 
самолети наистина е получил милиарди 
долари за нелоялна конкуренция, от 
която е пострадал Boeing.

САЩ  са „готови да преговарят“
Boeing твърди, че ЕС и неговите 

държави-членки на са дали субсидии за 
Airbus от почти $ 22 млрд. Това включва 
$ 15 милиарда в помощ за старта на 
всяка програма за търговски самолети 

Airbus от A300 чрез А380, и $ 2 млрд в други субсидиите. 
Според американската компания, Вашингтон 
може да получи разрешение от СТО да 
наложи ответни мита в размер до $ 10 млрд. 
Американските власти не казват дали те се готвят да 
поискат одобрение на СТО за подобни мита, тъй като 

Airbus може да обжалва решението, според АФП. 
„Ние сме готови да преговаряме, ако (ЕС) 
се интересува“, коментира американския  
търговски представител.

Сериозен удар
Заключенията от доклада за съответствие 

на експертната група на СТО представляват 
сериозен удар за ЕС. Говорител на 
Европейската комисия заяви, че „някои 
констатации“ на доклада са „незадоволителни“. 
И все пак, служители на ЕС приветстваха 
че докладът отхвърли новите американски 
твърдения, че подлежащата на възстановяване 
помощ за Airbus модели A350 XWB 

и А380 представлява „забранени субсидии“. 
Говорителят на Комисията припомни, че две допълнителни 
решения на СТО по отношение на американските 
субсидии за Boeing се очакват през следващите месеци. 
Изпълнителният вицепрезидент и главен 
юрисконсулт на Боинг Джей Майкъл Лутиг 
подчерта, че тези случаи „са отделни и различни“. 
„ЕС загуби този случай на съответствие по простата 
причина, че не е направил нищо, за да поправи своите 
огромни субсидии, които са имали дълбок ефект върху 

22 I Септември 2016

Търговски спор



пазара на търговски самолети,“ каза Лутиг. „Каквото и да 
се случва в европейските дела срещу Съединените щати, 
помощта за пускане на нови модели и други незаконни 
държавни помощи за Airbus сега ще достигнат до своя 
край.“

Airbus омаловажава решението
В същото време, Airbus омаловажи последиците 

от решението. Техен говорител заяви, че компанията 
вече е приложила някои „малки промени“, необходими 
за привеждане в съответствие с правилата на СТО. 
„Ние вероятно ще се занимаем с малкото останали 
точки, посочени в доклада и ще ги обжалваме. Безспорен 
факт е, че Airbus и нейните европейски партньори са 
изпълнили задълженията си да прекратят всякакви 

ryanair ПОДаДЕ ЖалБа СрЕщУ „БълГарИя Ер“ В ЕВрОПЕйСКаТа КОМИСИя
Нискотарифната авиокомпания Ryanair, която е най-големият въздушен превозвач в Европа, е подала жалба срещу 

„България ер“ в Европейската комисия. Това обяви главният търговски директор на на ирландската компания Дейвид 
О’Браян на пресконференция в София. „До нас достигна информация, че „България ер“ не плаща задълженията 
си към Летище София, което е държавно. Така че ние го възприемаме като вид субсидия на държавата към тази 
авиокомпания. Ние си плащаме всичко навреме и искаме и конкурентите ни да го правят“, каза шефът в Ryanair. 

Той уточни и че „България ер“ не само, че не плаща задълженията си към летището в столицата, но и ползва 
отстъпки в цените за вътрешните полети до аерогарите във Варна и Бургас, каквито други превозвачи не могат да 
получат. „Доколкото чувам те са свързани“, каза О’Браян. 

От Ryanair, която се цели в първото място по брой пътници от София още през първата година, в която стартира 
полети от българската столица, посъветваха българските власти да бъдат много внимателни, когато отдават най-
голямото ни летище на концесия. „Смисленото е аерогарата да бъде дадена не на този, който извади най-много пари, 
а на онзи, който ще държи таксите за излитане и кацане най-ниски и по този начин ще привлече повече пътници 
и приходи“, посочи главният търговски директор на на ирландската компания. Според него лошите примери за 
неправилно сключените концесионни договори за летища в Европа са страшно много. Като такива О’Браян посочи 
изрично отдаването на летища в Атина, в Албания, Кипър и Грузия. 

 Мениджърът посъветва българските власти да потърсят летищен оператор като тези в Манчестър, лондонското 
„Станстед“ или Дъблин, които са успели чрез атрактивни условия да увеличат многократно броя на пътниците, а 
оттам и на печалбите си.

елементи за субсидиране или премахване на нежелани 
ефекти“,  каза тя. „Това е в контраст с Боинг, която са 
„снесли най-голямото яйце в историята на субсидиите“ 
с това, което се очаква да бъде първата находка от 
случаите на забранена субсидия за модела 777“, добави 
говорителката.

ЕС и САЩ са въвлечени в спор за държавна помощ 
за строителите на големи търговски самолети Airbus и 
Боинг, като Вашингтон и Брюксел подава жалби един 
срещу друг през 2004.

Според правилата на международната търговия, 
държавна подкрепа за производство е незаконна, ако 
може да бъде доказано, че може да навреди на дружества 
или отрасли на друга държава-членка на Световната 
търговска организация (СТО).

RyanAir се цели в първото място по брой пътници, преминали през аерогара София
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