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Новини от България

дадоха три сделки На бдЖ На 
прокуратурата 

Гражданска инициатива за обществен и релсов 
транспорт подаде три сигнала за предстоящи сделки с 
имущество на БДЖ.

На 19 декември от 10 часа е насрочен пореден търг 
за 50 локомотива и мотриси, собственост на държавните 
железници. По информация от запознати част от 
подвижният състав е годен за експлоатация. За продажба 
са пуснати и 2 теснопътни дизелови локомотива. 10 
такива локомотива вече са продадени и се експлоатират 
в Аржентина като сделките започват още през 90-те 
години на миналия век.

Същите модели електрически и дизелови локомотиви 

и мотриси като обявените за продан, продължават да 
се експлоатират в немските, чешките, словашките, 
румънските, латвийските и руските железници.

За продан е обявен и последният чешки локомотив 

„Шкода“ от серия 42, който по план трябва да стане 
музеен, тъкмо в годината, когато трябваше да се чества 
50-годишнината от първата му доставка в България.

В периода 22 ноември - 29-ти декември т.г. пък съдия 
изпълнител е обявил за продан 3 запорирани апетитни 
имота на БДЖ - хижа „Родина“ в близост до Златните 
мостове на Витоша, почивна станция в град Банкя и 
сградата на Транспортна полиция в непосредствена 
близост до Централна гара в София. И трите имота се 
продават за суми от над 1 млн. лв.

Третият сигнал касае процедура за оценка на активи 
на БДЖ Товарни превози - имоти, определяни като 
„неоперативни активи“ и 1452 товарни вагона под 
особен залог. Договорите с независими оценители са 
сключени на 07 декември тази година. От инициативата 
коментират, че кризата в БДЖ е следствие на факта, че 
управляващите изцяло са абдикирали от железницата.

Дружеството буквално е принудено да се самоизяжда 
и унищожава активи, закупени и построени с парите на 
данъкоплатците, като част от сградите са изградени още 
преди 1944 г.

Гражданите настояват да се спрат всякакви сделки 
с имущество на железницата до избора на ново 
правителство, а след това те да бъдат включени в общ 
публичен регистър и да се потърсят възможности за 
успешна и ефективна експлоатация на подвижния 
състав и сградите.

AIRBUS ще строи самолетНи корпуси в 
пловдив

Airbus ще строи завод за уплътнения и изолации на 
самолетни корпуси в Пловдив. Компанията планира да 
заработи в Тракия икономическа зона до една година. 
Това обяви френският посланик в България Ерик 
Льобедел след среща с кмета Иван Тотев.

По думите на Льобедел и сега „френският бизнес 
присъства в града на тепетата чрез предприятия като 
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Schneider Electric и Mr. Bricolage, но е важно да дойдат и 
по-големи предприятия от авиоиндустрията“, съобщава 
24 часа.

Кметът Иван Тотев обясни, че Пловдив се е преборил 
с други градове, за да бъде предпочетен от Airbus. 
„Това означава, че и авиоиндустрията навлиза в Тракия 
икономическа зона. Предстоят финални разговори 
за закупуване на терен и изграждане на завод за 
авиооборудване“, допълни градоначалникът.

Нов кораб На търговския Ни флот пое 
първия си рейс 

Новият кораб на Българския морски флот - „Руен“, 
отплава днес от китайска корабостроителница за 
своя първи рейс. Няколко дни по-рано там се състоя 
тържествената церемония по вдигането на флага на 
кораба.

Най-новото попълнение на флота ни е 42 300-тонен 
бълкер - кораб за насипни товари.

Негова кръстница стана Кремена Ангелова - главен 
юрист на Параходство Български морски флот.

Първи капитан на новопостроения плавателен съд 
е капитан далечно плаване Николай Николов, а първи 
главен механик - инж. Камен Василев.

„Руен“ ще посети няколко пристанища за натоварване 
и разтоварване в Азия и в Европа. Първото пристанище 
е Поханг, Южна Корея. „Руен“ е не само най-новият, 
но и най-високо ефективният кораб на 125-годишната 
българска шипингова компания.

Той е първият от серията от 6 кораба от този тип, които 
са с качествено нов ергономичен и екологичен дизайн. 
През ноември в същата китайска 
корабостроителница бе спуснат на вода вторият 
бълкер от тази серия, който ще носи името „Рила“. 

Очаква се той да влезе в експлоатация 
към средата на следващата година. 
Към края на 2017 г. флотът ни ще бъде попълнен и с 
третия кораб от серията, който ще носи името „Рожен“.

Така Параходството запазва традицията при 
наименоване на корабите, според която новопостъпилите 
бълкери получават имена на български планини и 
планински върхове.

30 Нови автобуса ще потеглят в софия
Столичната община ще купи още 30 нови дизелови 

автобус , които да сменят возила на градския транспорт 
от 1978, 1988 и 1989 г. За целта вече е пусната обществена 
поръчка за над 10,3 млн. лева. Парите бяха спестени 
от покупката на вече влезлите в употреба 110 автобусa 
от Китай, които излязоха около 33 млн.лв. Возилата 
са нископодови, климатизирани, с видеонаблюдение, 
мобилен интернет, ергономични седалки и са с най-
високия екологичен стандарт в Европейския съюз - ЕВРО 
6. В момента автобусите обслужват 9 линии на градския 
транспорт в София. Според програмата за обновяване 
на превозните средства след 3 г. най-старите автобуси 
в столичния градски транспорт ще са произведени през 
2007 г. Планира се поетапното закупуване на още 160 
автобуси, част от които ще са на ток. Старите возила ще 
бъдат обявени за продажба или бракувани.



B KOпEНXAгEН вEчE CE двиЖAт пOвEчE 
вEлOCипEди, OткOлкOтO кOли

Зa ниĸoгo нe e изнeнaдa, чe ĸoлoeздeнeтo e мнoгo 
пoпyляpнo в Koпeнxaгeн, нo eднo нoвo пpoyчвaнe 
пoĸaзвa, чe бpoят нa вeлocипeдитe, ĸoитo ce движaт в 
гpaдa вeчe e пo-виcoĸ oт бpoя нa aвтoмoбилитe.

Cтoличнaтa yпpaвa пpocлeдявa бpoя нa ĸoлeлeтaтa 
pъчнo в пpoдължeниe нa дeceтилeтия, нo ceгa 20 
eлeĸтpичecĸи ceнзopa из гpaдa пoмaгaт зa пpeбpoявaнe 
нa вeлocипeдитe, ĸoитo ce тъpĸaлят пo yлицитe. Πpeз 
пocлeднaтa гoдинa ca „oтчeтeни“ нoви 35 080 ĸoлeлeтa. 
C тoвa oбщият бpoй нa вeлocипeдитe дocтигa 265 700. 
Toвa нaдминaвa бpoя нa ĸoлитe в гpaдa, ĸoитo ca 252 600.

Πpeбpoявaнeтo нa вeлocипeдитe в Koпeнxaгeн e дeлo 
нa 20 eлeĸтpичecĸи ceнзopa, мoнтиpaни oт ĸмeтcтвoтo 
в гpaдa и нaoĸoлo. Te aвтoмaтичнo пpocлeдявaт 
вeлocипeдитe, дoĸaтo ce движaт в cтoлицaтa.

Πpocлeдявaнeтo нa вeлocипeдния тpaфиĸ e caмo 
eдин oт acпeĸтитe нa paбoтaтa нe мecтнaтa yпpaвa 
зa нacъpчaвaнe нa ĸapaнeтo нa вeлocипeд в гpaдa. И 
изглeждa ycилиятa идвaт peзyлтaт - двyĸoлecният 
тpaфиĸ ce e yвeличил c 68 пpoцeнтa пpeз пocлeднитe 20 
гoдини, пишe GrееnТесh.bg.

Дaтcĸoтo пpaвитeлcтвo e инвecтиpaлo oĸoлo 143 

милиoнa oт 2005 г. нacaм в пoдĸpeпa нa ĸoлoeздeнeтo 
в гpaдcĸa cpeдa и ce cтpeми дa нacъpчaвa вce пoвeчe 
пътyвaщи дa пpeдпoчeтaт тpaнcпopтa нa двe ĸoлeлa. 
Beлocипeдни и пeшexoдни мocтoвe ca нaй-чecтитe 
eлeмeнти, ĸoитo ce дoбaвят ĸъм cъщecтвyвaщaтa 
инфpacтpyĸтypa, цeлящa дa нaмaли бpoя нa инцидeнтитe 
c ĸoли и дa дъpжи вeлocипeдиcтитe пo-дaлeч oт 
oтpoвнитe изгopeли гaзoвe нa aвтoмoбилнитe пътищa.

Дoĸaтo вeлocипeдният тpaфиĸ пpoдължaвa дa ce 
yвeличaвa (c 15% cĸoĸ caмo пpeз пocлeднaтa гoдинa), 
движeниeтo нa aвтoмoбили бaвнo нaмaлявa - ceгa e c 1% 
пo-мaлĸo oт пpeди eднa гoдинa.

8 г. затвор за бивШ Шеф На румъНските 
ЖелезНици

Бившият директор на румънската железопътна 
компания СFR Михай Неколайчук бе осъден окончателно 
днес на 8 години затвор за злоупотреба със служебно 
положение През юни 2015 г. първоинстанционният съд 
осъди Неколайчук на 10 години затвор, но Апелативният 
съд на Букурещ намали днес присъдата на осем 
години, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.
Михай Неколайчук има още една окончателна присъда 

от 4 години и 6 месеца затвор по друго дело - за 
отклоняване на средства. Той бе освободен условно през 
юли м.г.

Бившият директор на СFR бе изпратен на съд от 
антикорупционната агенция през 2008 г. по обвинение, 
че е злоупотребил със служебното си положение, като е 
използвал кредити за други цели, с което е нанесъл щети 
на компанията в размер на над 18 милиона евро.

Апелативният съд на Букурещ е приспаднал от 
издадената днес присъда близо три години и три месеца, 
колкото подсъдимият е прекарал в предварителния 
арест и в затвора. Съдът е разпоредил Неколайчук и 
останалите подсъдими по делото да изплатят солидарно 
обезщетения в размер на 110 милиона леи на румънските 
железници и Министерството на транспорта.

Останалите подсъдими по делото са членове на 
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бившето ръководство на железопътната компания. 
Техните присъди са между три и пет години и половина 
затвор ефективно, като има и две условни присъди. 
Делото бе обвързано с друго, по което бяха осъдени 
трима бизнесмени, които получиха ефективни присъди 
затвор от две до четири години.

световНият пазар На дроНове вече 
Надхвърля $7 милиарда

Cвeтoвният пaзap нa бeзпилoтни лeтaтeлни cиcтeми 
пpeз 2016 гoдинa ce oцeнявa нa 7,3 милиapдa дoлapa, 
cъoбщaвa ĸoнcyлтaнтcĸaтa ĸoмпaния Ј“ѕоn & Раrtnеrѕ 
Соnѕultіng.

Cпopeд пpoгнoзaтa нa eĸcпepтитe нa ĸoмпaниятa тoзи 
пaзap щe нapacнe дo 2020 гoдинa дo 9,5 милиapдa дoлapa. 
B тoвa paзшиpявaщo ce пpoизвoдcтвo нa т.нap. дpoнoвe 
yчacтвaт paзpaбoтчици нa пpoгpaмнo ocигypявaнe, 
мoнтaжници, пpoизвoдитeли нa paзличнитe 
eлeмeнти нa ypeдитe зa бeзпилoтнo лeтeнe. Ho 
aĸтивни yчacтници зa paзвитиeтo нa в тoзи бизнec 
ce явявaт cъщo тaĸa зacтpaxoвaтeлни и oбcлyжвaщи 
ĸoмпaнии, тъpгoвcĸи фиpми, пишe rnѕ.оnlіnе. 

Cпopeд eĸcпepтитe, бeзпилoтнитe лeтaтeлни cиcтeми 
щe нaмиpaт вce пo-шиpoĸo мяcтo в пpaвooxpaнитeлнитe 
opгaни, зa нaблюдeниe нa тpъбoпpoвoди и 
eлeĸтpoпpoвoди, в aгpapния бизнec, ĸapтoгpaфиятa, 
гeoдeзиятa и в peдицa дpyги oблacти.

ЖеНа е милиардНият пътНик На 
руските ЖелезНици за 2016 г.

Руските железници отчетоха милиардния си 
пътник за 2016 година. Билетът е бил закупен през 
нощта на 19 декември от Анна Олейник - пътуваща 
с високоскоростния влак „Sapsan“ Москва - Санкт 
Петербург. Железниците очакваха това събитие, 
защото в деня преди покупката статистиката 
приключи на 99 милиона и 616 хиляди пътника.  
„За пета поредна година Руската железопътна мрежа 
транспортира повече от един милиард пътници годишно, 
каза Максим Шнайдер, директор на „Пътнически 
превози“ в компанията. - през 2016-та ние в крайна 
сметка отчитаме растеж във всички видове влакове. По 
този начин, високоскоростните влакове са превозили 
повече от 5 милиона души, обичайните влакове на дълги 

разстояния влакове са доставили до местоназначението 
си повече от 95 милиона пътници, повече от 930 
милиона пътници пък са ползвали крайградска и градска 
железница.“

Максималният обем на пътническия трафик в други 
държави:

САЩ - 763 милиона през 2014 г.
Великобритания - 125 млн през 2015 г.
Франция - 64,7 милиона през 2013 г.
Испания - 61 милиона през 2007.
България - 22,5 милиона през 2015 г. 
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Жп траНспортът в българия е по-Жив от 
всякога

Михаил Рангелов

Уважаеми читатели,
Новият брой на „Транспортал“ за добро или лошо 

е посветен основно на железопътния транспорт. Един 
от поводите е разбира се трагедията, която се случи на 
гарата в шуменското село Хитрино. Инцидент, който 
отне седем живота и нанесе разрушения за милиони. 
Но този случай е просто една малка частичка от пъзела, 
наречен железопътен транспорт. А този пъзел стои 
ненареден от години от редица добри и не дотолкова 
добри специалисти на различни ръководни 

Ние в „Транспортал“ нямаме за цел да търсим 
причини и виновни. Искаме обаче да наблегнем на 
един от малко забележимите факти – по време на 
инцидента и при ликвидиране на последствията от него 
редовите железничари показаха невероятна смелост 
и професионализъм. Което показва само едно – жп 
транспортът в България е по-жив от всякога независимо 
от тежкия инцидент, който се случи.

Запомнете едно име – Ерол Шакир. Ерол е 
започнал работа в системата на ДП „НК Железопътна 
инфраструктура“ преди едва една година. На 10 
декември сутринта той изпълнява функциите на 
дежурен ръководител на гара Хитрино. Инцидентът в 
5 и 30 сутринта става на броени метри от гарата. Ерол 
много добре знае, какво се превозва в 
обърнатите цистерни (композициите 
на „Булмаркет“ минават редовно по 
тази линия) и какво може да стане 
всеки момент. Въпреки това, вместо 
да побегне панически, той започва да 
действа по инструкциите. Изключва 
всички системи, включително 
електрозахранването и най-важното 
– свързва се със съседната гара и 
отменя съгласието си за посрещане 

на пътническия влак, който всеки момент трябва да 
тръгне за Хитрино. По този начин с риск за живота си 
той спасява пътниците, които би било много вероятно да 
се окажат в района на инцидента по време на взрива. И 
тогава жертвите биха били в пъти повече.

Едва след като се уверява, че всичко в гарата е 
обезопасено Ерол се оттегля на безопасно разстояние.

Това, което Ерол е извършил може би би останало 
незабелязано, ако в една от Фейсбук групите старите 
железничари не бяха коментирали, че „колегата 
от Хитрино е на два петъка служба, а е действал 
хладнокръвно и професионално“.

И докато телевизиите се надпреварват да ни облъчват 
с премиера-слънце и неговите министри от мястото на 
трагедията, колегите на Ерол правеха всичко по силите 
си да отстранят дерайлиралия влак и товара му. За да 
могат жителите на Хитрино, за които държавата ще 
забрави след няколко месеца по подобие на тези на Бисер, 
Хан Крум, Аспарухово, да се върнат по домовете си в 
декемврийските студове. И разбира се да бъде пуснато 
движението на влаковете, защото колкото и банално да 
звужи железопътната мрежа наистина е кръвоносната 
система на една икономика.

Ако премиерът Борисов и министрите му разберат 
колко са „големи“ заплатите на Ерол и колегите му може 
би няма да повярват. Защото тези хора получават срещу 
труда си средства, колкото семействата им да вържат 
двата края. И им се налага често да работят на някое 
допълнително място в свободното си време. Това обаче 
не им пречи да бъдат професионалисти, а когато се 
налага – и герои. И въпреки експериментите, прилагани 
в железницата в последните 27 години те са там, заради 
своето п ризнание, макар и малко на инат. А докато има 
такива железничари като Ерол – железницата ще е по-
жива от всякога. 
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след 17 годиНи работа българия вече 
има първата си скоростНа Жп отсечка

По новото трасе на НКЖИ ще могат да се движат 
влакове с 160 км/ч

България вече се сдоби с първата скоростна жп 
отсечка между гарите Крумово и Свиленград. По нея 
пътническите влакове ще могат да развиват скорост 
от 160 до 200 км/ч, а товарните – 120 км/ч. Това 
стана възможно след 17 години работа по проекта за 
модернизация на отсечката. В него са инвестирани около 
867 млн. лв. Само за линията между Димитровград 
и Харманли инвестицията възлиза на 136 млн. лв. без 
ДДС.

Реализираният проект обхваща приблизително 
150 км железен път, общата стойност на разработката 
е 867 млн.лв. Тя включва изграждане на контактна 
мрежа, тягови подстанции, системи за сигнализация, 
телекомуникации и радиоуправление, малки и големи 
съоръжения, които да позволяват бъдещо удвояване 
на цялата линия. С рехабилитацията на железопътния 
участък е постигната една от основните цели на проекта 
- подобряване на железопътната инфраструктура с оглед 
повишаване на скоростта за движение на пътнически 
влакове до 160/200 км/ч, а на товарните - до 120 
км/ч. С реализирането на проекта се избягват всички 
пресичания на железопътната линия на едно ниво с друг 
вид наземен транспорт, с което значително се подобрява 
безопасността на движение. Премахнати са 17 прелеза 
по трасето и са изградени 10 нови пътни, 7 пешеходни 
надлеза и 3 пешеходни подлеза. Основно са ремонтирани 
общо 11 гари по маршрута, сред които са Катуница, 
Поповица, Първомай, Димитровград, Нова Надежда, 
Симеоновград, Харманли, Любимец, Свиленград. 

С пускането на линията пътуването от Димитровград 
до Симеоновград с влак вече отнема само 12 минути.

Модернизацията на линията започна още по времето 
на предприсъединителните фондове, като консултанти 
на проекта по ИСПА консултанти на проекта бяха 
Parsons Brinckerhoff. Тяхно бе и решението трасето да 
се раздели на отделни 
участъци, които да 
се финансират по 
програмата. В първия 
програмен период в 
ЕС за България със 
средства на от ОП 
„Транспорт” проектът 
беше почти завършен. 

Според генералния директор на НК „Железопътна 
инфраструктура” инж. Милчо Ламбрев трудностите при 
изпълнение на обектите са били свързани с отчуждителни 
процедури, с откриване на археологически обекти, 
както и с високите нива на водите на река Марица по 
някои от участъците от трасето. „Линията е построена 
през 1873 г. и реконструирана стотина години по-късно. 
Експлоатационната й скорост досега бе едва 70 км/ч с 
постоянно намаляване на скоростта при прелези и други 
съоръжения”, обясни Ламбрев.

Той поясни, че до края на годината ще бъде 
пусната и отсечката между Септември и Пловдив, а до 
завършването на програмния период и липсващите 10 км 
между Крумово и Пловдив, които са част от жп възела 
при втория по големина български град. По думите му, 
главен приоритет на НКЖИ до края на 2022 г. е да бъдат 
приключени направленията от сръбско-българската 
граница през София и Пловдив до Бургас и до турската 
и гръцката граница в района на Свиленград.

В началото на ноември България подписа договор, с 
който бяха осигурени 560 млн. лв. европейски средства 
за жп проекти по Механизма за свързана Европа. Така 
общата сума заедно с националното съфинансиране за 
железопътна инфраструктура от Оперативна програма 
„Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТИ) и 
механизма до 2022 г. ще достигне 2 млрд. лв.

Само за модернизацията на железопътния участък 
Костенец – Септември ще трябват 350 млн. лв., като 
за 300 милиона от тях вече имаме подписан договор и 
те ще бъдат осигурени безвъзмездно от Механизма за 
свързана Европа.

„Ресурсът, с който България разполага по ОП 
„Транспорт и транспортна инфраструктура” за 
пътища и жп проекти, е приблизително 2,6 млрд. лв. 
Свободният ресурс, за който в момента се подготвят 
проектни предложения, е приблизително 210 млн. 
лв. НК „Железопътна инфраструктура” планира да 
кандидатства с два проекта – развитие на жп възел 
Пловдив и модернизация на жп участък Волуяк – 
Драгоман.
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кризата в ЖелезНиците застраШава 
дългосрочНата им ЖизНеспособНост и 
фиНаНсова стабилНост

проф. д–р инж. Йордан Мирчев
инж. Радослав Михайлов

 Посоката за развитие и управление на железниците 
се основава на една стратегическа цел – да спре спада на 
превозите, по - добро управление, растеж на превозите 
и приходите като необходимо условие за финансова 
стабилност.

Железниците по-близо до клиентите, в полза на 
икономиката и гражданското общество, а не бреме за 
държавата.

Европейската политика
Европейската комисия постави железниците в 

политическите си приоритети като по-икономична, по- 
екологична и по-безопасна транспортна услуга. 

По данни на ЕС превозите по автомобилен транспорт 
са около 75%  от общия обем. Емисиите на въглероден 

двуокис (CO2) от железопътния транспорт са 3,5 
пъти по-ниски на тонкилометър в сравнение с тези от 
автомобилния транспорт. Разходите, свързани със 
задръстванията по пътищата и граничните преходи се 
очаква да  нараснат с около 50% до почти 200 млрд. 
евро годишно. Броят на жертвите по пътищата са над 28 
хиляди при 36 броя по железопътен транспорт.

ЕК си постави за цел пазарният дял на железопътните 
превози в ЕС  да се запази до 35% и определи като цел 
30% от товарните превози на разстояние над  300 км с 
автомобилен транспорт да се прехвърлят към другите 

видове транспорт. За програмния период 2007-2013 
за железопътни проекти бяха отпуснати около 28 
млрд. евро. Тези средства бяха насочени основно за 
модернизация на железопътната инфраструктура, а не за 
цялостно решаване на потребностите на железопътната 
услуга.

През последните години картината на товарните 
превози не се е променила, точно обратното. Пазарният 
дял на железопътните превози е намалял от 19,7 през 
2000 г. до 17,8 през 2013г. В България тази тенденция 
е още по-неблагоприятна – от 45% през 2000 г. до 9%. 
Въпреки значителните инвестиции в железопътната 
инфраструктура  скоростите на товарните влакове са 
едва 18 км/ч (като срок за доставка на товарите).

Очевидно  целите на транспортната политика 
железниците да станат приоритет не се развива 
в правилната посока. За да бъдат железниците 
привлекателни  не е достатъчно да се инвестира 
в железопътната инфраструктура. Потребителите 
на железопътната услуга не избират превоза само 
защото някой е казал, че железниците са приоритет, а 
в зависимост от цената, обслужването, надеждността, 

времето за превоз, т.е. на базата на икономически 
изисквания.

 Състоянието на железниците у нас
Предизвикателствата пред железниците са 

огромни и те се свеждат единствено до състоянието 
на железопътната инфраструктура. Без свързваща 
инфраструктура и технологии между видовете 
транспорт, без иновации в нови технологии за товарни 
и пътнически превози, без регулация на транспортната 
услуга в зависимост от предимствата на видовете 
транспорт, без икономически анализ на транспортната 
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услуга в полза на икономиката и гражданското общество, 
без регулация на таксите за достъп и ползване на пътната 
и железопътната инфраструктура по успоредните 
транспортни направления кризата в железниците ще се 
задълбочава. Тази прогноза за железопътния сектор ще 
доведе до финансова нестабилност на БДЖ и НК „ЖИ“ 
за сметка на повече субсидии от бюджета. Всичко това 
може да бъде избегнато, ако държавата се ангажира 
с отговорни политически решения за развитието на 
железопътния сектор.

През последните години железопътния транспорт 
отбеляза значителен спад в пътническите и товарните 
превози. Тази тенденция се очертава да продължи и 
през следващите години.  Проблемите в железниците 
обикновено се насочват към БДЖ.  Те са лицето на 
железопътната услуга. Финансовото им състояние, 
техническото и технологичното изоставане безспорно 
са ключови за състоянието на железопътния сектор.

Инвестиционните мерки са насочени основно към 
железопътната инфраструктура. Няма съмнение, че 
без съвременна високотехнологична инфраструктура 
не може да говорим за качествена и конкурентна 

железопътна услуга. Но без високотехнологична 
технология  в товарните превози,  без пътнически 
влакове от ново поколение трудно ще реализираме  
по-добрите технически параметри на железопътната 
инфраструктура, като скорости, безопасност  на услугата 
и т.н. Използването на капацитета на модернизираните 
направления от железопътната мрежа, успоредни на 
автомагистралите няма да се използва пълноценно. 
Темпът на нарастване на трафикът по автомагистралите, 
особено по отношение на транзита изпреварва 
прогнозите за сметка на задълбочаване на спада на 

превозите по железниците.
В дългосрочен план това ще доведе до намаляване 

на приходите на НК „Железопътна инфраструктура“ 
от инфраструктурни такси и риск по отношение на 
финансовата стабилност и финансирането на следващи 
проекти и поддържане на изградената инфраструктура.

Каква е ползата от модернизацията в железопътната 
инфраструктура на стойност близо 3 млрд. лв., ако 
не надградим върху нея съвременните технологии 
на железопътната услуга. БДЖ, останалите частни  
превозвачи предлагат  на икономиката и гражданското 
общество транспортната услуга.

Една къща става дом за живеене ако е изградена 
на стабилна основа и има покрив. В железниците 
липсва надстройката и това е рисково за растеж на 
железопътните превози. Без превози железниците 
са обречени и ще продължат да бъдат финансово 
нестабилни и да съществуват за сметка на бюджета.

Държавното участие на двете дружества БДЖ и 
НК „ЖИ“ е два до три пъти по-голямо от собствените 
им приходи. Недостигът на локомотиви, вагони, 
влакове и още много други неща е в основата на липса 

на дългосрочна политика за развитие и растеж на 
железопътните превози.

Кризата в железниците е не само финансова, 
техническа, управленска. Тя е преди всичко свързана с 
липса на превози, на собствени приходи. Железници без 
превози са обречени в дългосрочен план.

Не малко инвестиции и субсидии се наливат в 
железниците. Само субсидиите от бюджета са близо 500 
млн.лв. ежегодно, но липсва промяната в железопътната 
услуга, няма го крайния продукт, който се предлага на 
икономиката и гражданското общество. Не означава 
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Ако това не се случи в близките месеци 
автомобилните превозвачи ще продължат да имат водеща 
роля при товарните превози. Железопътните превози ще 
продължат да са непривлекателни и това ще постави 
под съмнение ефективността на модернизацията на 
железопътната инфраструктура. 

Либерализацията на железопътните товарни превози 
обезличи ролята на БДЖ като национален превозвач. 
Частните превозвачи се насочиха към собствените си 
превози или високотарифните масови товари.

2.В областта на пътническата услуга
Не е необходимо да даваме оценка на качеството на тази 

услуга. Финансовото бреме на БДЖ-пътнически превози 
не позволява да се финансират високотехнологични 
проекти. Националната транспортна схема не отговаря 
на изискванията на гражданското общество за една 
съвременна пътническа услуга. Липсата на локомотиви, 
вагони и влакове не може да бъде оправдание, след като 
от бюджета ежегодно се дават 200 млн. лв.

Доставката на влакове от ново поколение е 
задължително. Но ако необходимия финансов ресурс 
не се осъществи от бюджета, е необходимо да се 
търси спешно друго решение. Едно такова решение 
може да бъде създаването на едно ново дружество, 
необременено от финансовите тежести на сегашното 
дружество БДЖ -  пътнически превози. По линия на 
публично – частното партньорство може да се намери 
стратегически транспортен оператор, който може да 
поеме пътническата услуга между областните центрове 
и на далечно разстояние, както и услугата до повечето 
европейски столици. 

Сегашното дружество да остане само за регионалните 
и крайградските пътнически услуги.

Това ще доведе до качествено нова транспортна 
схема, с по-ниски разходи и намалява тежестите, които 
БДЖ налага на бюджета по Договора за задължителната 
обществена услуга.

Железопътната индустрия може успешно да се 
включи в производството на вагони и влакове за 
регионалните и междуобластните превози – по-добри 
финансови условия. В зависимост от структурата на 
пътническата услуга внимателно следва да оценим 
структурата на влаковете - класическата схема локомотив 
с вагони или влакове в едно (локомотив с вагони в цяло).

3.Железопътната инфраструктура близо до пазара 
на железопътните товарни превози

По отношение на железопътната инфраструктура 
инвестираме до сега 1,5 млрд. лв. за приоритетните жп. 

ли това че тези разходи не се контролират , не е ясно 
къде и за какво отиват. Превозите спадат, собствените 
приходи също, а участието на  държавата със средства от 
бюджета едва ли трябва да се разглежда като единствен 
начин за развитие на железниците. 

Най – лошият сценарий, който се задава е железниците 
да останат без превози, без собствени приходи и да 
продължат да съществуват на гърба на държавата. 
Не е възможно да инвестираш в модернизация на 
железопътната услуга, в нови технологии в товарните и 
пътническите превози при незначителен обем превози. 
Със собствени приходи от пътнически превози 50-60 
млн. лв. и 70 – 80 млн. лв. от товарни превози няма как 
да развиваш железниците. Съотношението собствени 
приходи към държавното участие е 1:3.

Дългосрочната политика за развитие на железниците 
да се основава на следните приоритети:

Експертна група от специалисти по транспортна 
политика, с опит в развитието и управлението на 
железопътния сектор подготвя алтернатива на 
досегашната политика в железниците. Проектът за 
развитие  и управление обединява в една цел всички 
компоненти на железопътната услуга – „инфраструктура 
– влакове – превози – управление“.  Целта в краткосрочен 
план е растеж на превозите и приходите, като единствена 
алтернатива за оцеляване на железниците.

1.В областта на товарните превози
Сега БДЖ Товарни превози генерира оперативни 

загуби от дейността. Пазарният дял падна до 50 %. 
Услугата, която предлагат е скъпа и с високи разходи. 
В същото време частните превозвачи отнемат т.н. 
високоефективни превози и няма причина те да 
поемат изцяло товарната железопътна услуга при една 
приватизация на дружеството.

Ако това не се случи БДЖ – Товарни превози да 
се реформира като превозвач за специализирани и 
интермодални превози. Това ще изисква инвестиции 
за свързваща инфраструктура, свързваща технология 
с другите видове транспорт, производство на 
специализирани товарни вагони.

Едва ли за това е необходимо да се изразходват пари 
от бюджета.

По реалистично е да се реализира проект за публично-
частно партньорство с чуждестранен транспортен 
оператор с опит в трансграничните товарни превози. 
Това ще направи товарната услуга по-конкурентна, 
ще увеличи транзитния трафик по модернизираната 
железопътна инфраструктура и съответно по-добро 
използване капацитета на железниците.
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линии. Да оставим на страна как се усвояват парите 
от ЕС, какви скорости ще достигнем, компромисите и 
сроковете за изпълнение на проектите. Обществото и 
икономиката се интересуват не от какви релси и траверси 
полагаме в жп линии, а за колко време ще доставяме 
стоките, ще намалим ли пътуването с влак. Сега на този 
въпрос няма отговор, защото нямаме влакове, нямаме 
локомотиви, нямаме вагони,  не инвестираме в нови 
технологии.

Преобладаващо сега интересите са насочени 
към обществените поръчки за железопътната 
инфраструктура. Никой не говори за редуциране на 
разгънатата дължина на железопътната мрежа. Тя е  с 
дължина близо 7000 км., а само 1500 – 2000 км. са  със 
значително въздействие на пазара на железопътните 
превози. Само 30% от разгърнатата дължина на жп. 
Мрежа формира 80% от приходите. Превозите и 
приходите се генерират от работещата жп.  мрежа. Под 
земята са заровени над 150 млн. лв. като релси, скрепения 
и много други остатъци от нефункциониращата с години 

железопътна инфраструктура.
Много важен е и проблема какви условия даваме 

на превозвачите  за да ползват железниците, а не 
автомагистралите. Таксите не стимулират, а отблъскват 
превозвачите. Има огромно разминаване в управлението 
на инфраструктурните проекти, провеждането 
на обществените поръчки и как експлоатираме 

железопътната инфраструктура с цел да привличаме 
повече товари.

Оперативното управление на железопътната услуга 
е тотално сгрешено. Липсва взаимодействие между 
превозвача БДЖ и НК „Железопътна инфраструктура“. 
Един кара влака,  друг определя условията за движение, 
трети плаща загубите на железниците от лошото 
управление.

Растежът на превозите е подценени от БДЖ и от НК 
„Железопътна инфраструктура“.

Има ли изход от кризата и железниците да останат 
без превози БДЖ, повлича към дълбока криза и 
железопътната инфраструктура. Основният източник 
на финансиране на НК „Железопътна инфраструктура“ 
са таксите за достъп и ползване. При очертаващия се 
критичен обем превози по железниците тези средства са 
в размер 80-90 млн. лв. годишно. Как с този финансов 
ресурс ще продължи модернизацията на жп. мрежа?

Не изграждаме функционална жп. мрежа, която да 
бъде свързана с потребителите на товарни железопътни 

превози. В инфраструктурата липсват терминалите 
товарните гари, липсва свързващата технология. 
Изграждаме проходни железопътни коридори, до които 
икономиката няма достъп. Като изключим частните 
железопътни превозвачи, които придобиха собственост 
върху добива на въглища и други масови производства, 
достъпът до железопътната услуга е ограничен. Те 
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предпочитат автомобилните превози, защото доставката 
на стоките се извършва без претоварване  и четири пъти 
по – бързо от железниците.

Като прибавим и  високата такса за достъп и 
ползване на железопътната инфраструктура, недобре 
организираната влакова работа си обясняваме защо 
капацитета на железопътните линии се използва 15 – 20 
%  при милиарди вложени инвестиции.

Оптимизмът  след завършване на инфраструктурните 
проекти до 2022 г., след въвеждане на ТОЛ таксите 
по пътищата товарите да тръгнат по железниците е 
нереалистичен. Ако не се ориентират БДЖ и частните 
превозвачи  към иновации в нови транспортни 
технологии, ако политиката не е ориентирана към 
регулация на пазара по пътната и железопътна 
инфраструктура, ако железниците не се обърнат с лице 
към клиентите кризата в железопътните превози ще се 
задълбочава.

4.По отношение на интегрираната транспортна 
мрежа и услуга

Разработването на Стратегията по този проект е от 
съществено значение. Железниците няма да излязат от 
незавидното си състояние ако не променим политиката 
си по отношение на достъпа и ползването на пътната и 
железопътна инфраструктура по успоредните пътни и 
железопътни направления.

Железопътната индустрия произведе първите 
специализирани товарни вагони на товарни автомобили. 
Тази технология е стратегическа цел за съживяване на 
товарните превози по железниците.

Необходимо е:
а) Предимствата на видовете транспорт в една 

интегрирана транспортна услуга  е една от целите на 
дългосрочната политика за съживяване на железопътния 
сектор.

Това трябва да стане стратегически проект за спешни 
мерки за изграждане на свързващата инфраструктура 
и технология между железниците, пристанищата, 
интермодалните терминали  и автомобилните 
превозвачи.

б) Въвеждането на ТОЛ таксите по автомагистралите 
е само първа, но недостатъчна стъпка, която да доведе 
до преразпределяне на товарните превози между 
автомобилния и железопътния транспорт по успоредните 
транспортни направления.

в) Да се разработи един проект за анализ на пазара 
по успоредните железопътни и пътни направления, 
като се оцени ползата за икономиката и държавата  и 

ако е необходимо  да се направят промени в Закона 
за железопътния транспорт и Закона за пътищата, с 
което да се даде старт и гаранция за оцеляването и 
приоритетното развитие на железопътната услуга.

г) Да се предложи на  Европейската комисия 
въвеждането на единни инфраструктурни такси 
за достъп и ползване на пътната и железопътната 
инфраструктура по успоредните трансгранични 
транспортни направления, да се финансират значими 
общоевропейски инфраструктурни и технологични 
проекти като цяло, а не на парче  в отделните страни. 

5.Необходима е регулация  на транспортния пазар
Годишните транспортни разходи на българската 

икономика от липса на общонационална  транспортна 
схема за взаимодействие на видовете транспорт, в 
зависимост от техните предимства, и неефективното 
управление на транспортните потоци, възлизат до 500 
млн. евро.

Водещата роля в тази мярка е на Министерство 
на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията. Строителството на магистрали е едно, 
а регулацията на пазара е преди всичко транспортна 
политика.

С 10 – 12 млн. тона товарни превози по железниците 
няма как да осигуряваме финансов ресурс за 
финансова стабилност на БДЖ и НК „Железопътна 
инфраструктура“. С тези обеми ще използваме едва 15 
-20% от капацитета на железопътната инфраструктура.

Редица административни и технически ограничения, 
липсата на регулация в разпределението на транспортния 
пазар прави железопътната услуга неконкурентна. 
Липсват анализ и икономическа оценка на превозите 
по железниците и магистралите, таксите за достъп и 
ползване на железопътната инфраструктура са високи.

Липсата на регулация на пазара по успоредните 
транспортни направления  (железници -  автомагистрали) 
задълбочава кризата, не само в БДЖ, но повлича и НК 
„ЖИ“ .

6.Едва ли само с един проект  от граница до 
граница Калотина – Пловдив – Свиленград – град 
(Бургас) ще осигурим техническа и технологична 
възможност за съживяване на   железопътните 
превози

Дунав мост II остава изолиран от транспортната 
схема за железниците. Дунавската стратегия остава без 
потенциал  ако Варна – Русе не обедини железниците, 
пристанищата, морските и речни превозвачи и 
транспортните оператори в една общонационална 
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транспортна схема.
Реално инвестираме в модернизация на 

железопътното направление към Турция, но не 
предлагаме алтернативно решение, транзитния 
автомобилен поток да бъде пренасочен от магистралите 
към това железопътно направление, но не развихме 
железопътната инфраструктура в посока страните от 
ЕС.  Това  поставя страната ни  да остане изолирана 
през граничните преходи Калотина – Дунав мост 2 и 
превозите по река Дунав, вместо функционираща жп 
мрежа в полза на българската икономика и свободното 
движение  на хора и стоки към страните от ЕС, страната 
и българските железници ще се превърнат в проходен 
коридор за транзита по магистралите. 

На дневен ред трябва да се търсят друго решения 
като коцесиониране публично – частно партньорство 
ако ЕК не намери решение за тяхното финансиране. 

Европейската политика за приоритетно развитие 
на железопътните товарни превози не дава очакваните 
резултати. Освен липсата на регулация на превозите по 
направленията от трансевропейската транспортна мрежа 
не се постига и координация в инфраструктурните 
приоритети,  което обрича някои трансгранични 
приходи да бъдат използвани пълноценно. Страната ни 
в това отношение е сам пример за направленията през 
Дунав мост II и връзките към река Дунав.

7.Изнасяне на услуги (аутсорсинг)
Изнасяне на услугите (аутсорсинг) които не са 

пряко свързани с технологията и организацията на 
железопътните превози. 

Много дейности в железниците са неефективни, 
допълнително утежняват финансовото им състояние 
с нищо не подобряват качеството на железопътната 
услуга.

8.Навсякъде транспортната инфраструктура се 
ползва от частни транспортни оператори или на 
концесия. 

Защо не приложим Закона за концесиите и по 
отношение на железопътните превозвачи. Защо това 
е възможно за пристанищата и летищата. Публично-
частното партньорство може да бъде стратегическа 
стъпка за модернизация на железопътната услуга. 
Всяко различно решение от днешната ситуация в БДЖ 
застрашава като цяло железопътния сектор.

Едва ли е целесъобразно държавата да продължи да 
инвестира безконтролно пари за БДЖ от бюджета без да 
има промяна в железопътната услуга ако не се гарантира 
увеличаване на превозите. Без превози, без собствени 

приходи БДЖ трудно ще излезе от сегашната ситуация. 
Това е рисково и за железопътната инфраструктура, 
която няма   да може да използва пълноценно капацитета 
си.

9.Предстоящото председателство на България може 
да послужи за по-активна намеса на ЕК за решаване 
на транспортните проблеми. 

Страната ни е стратегическа транспортна връзка 
между европейския транспортен пазар и страните на 
изток. Железопътните превози в Европа са реален 
приоритет и е недопустимо страната ни да бъде 
бариера в тази политика.Тези предложения не отменят 
провеждането на съдържателни реформи  вътре в 
железниците, които да бъдат същността на една 
национална дългосрочна политика на железниците.

Задръстванията по магистралите и граничните 
преходи са свързани с огромни разходи, които са във 
вреда на икономиката и превозвачите. Съвременните 
технологии предлагат алтернативни решения с участието 
на железниците.

Необходимо е  ЕК да въведе единни такси за достъп 
и ползване на пътната и железопътната мрежа по 
успоредните транспортни направления.

По трансевропейските железопътни направления да 
се въведе безконфликтно преминаване на граничните 
преходи с цел намаляване на срока за доставка на 
стоките.

Свободно движение на стоки с влакове налага 
общоевропейската политика за инфраструктурата от 
двете страни на граничните преходи. В много случаи 
прилежащата железопътна инфраструктура ограничава 
железопътните превози в страните от ЕС.

Време е държавата да приеме дългосрочна 
политика за развитие на железниците и те да влезнат в 
политическите приоритети на проекта България 2020.

Ще разчитаме  на открит диалог с бизнеса и 
гражданското общество, с превозвачите, спедиторите, 
общините и кметовете,  с гражданските сдружения в 
железниците, с хората от науката. Но без политическата 
подкрепа от страна на правителството за една нова 
посока за развитие и управление железниците са 
обречени.

Метрото промени облика на София, магистралите 
промениха облика на регионите. Обществото очаква 
радикалната промяна в транспортното обслужване в 
национален план  - високотехнологична инфраструктура, 
иновации в нови технологии за товарни превози и 
влакове от ново поколение за пътуващите с влак.
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к.д.п. Никифор Герчев е един от най-опитните 
специалисти по морско спасяване. основател и 
дългогодишен председател на НПО „Булсар“ - 
първата неправителствена доброволческа спасителна 
организация. Коментарът на кап. Герчев, който той 
предостави на Транспортал публикуваме с незначителна 
редакция.

На гара „Хитрино” на десети декември рано 
сутринта се взривиха няколко жп цистрни,  има 
убити и ранени хова, унищожена обществена и лична 
инфраструктура,обявено бе бедствено положение. 
Кризисния щаб видимо си върши добре работата, но не е 
прeминала опасността за изтичане на газ, опасноста  за 
взривqване и на други цистерни, има много сериозни 
разрушения, населението на Хитрино е евакуирано. 
Служителите от МВР от „Пожарна безопасност и 
защита на населението” с много висок риск за живота си 
и до изнемога, се трудят за да обезопасят застрашения 
район от непосредствената и много висока степен на 
опасност. Службите и организациите които могат да 
помогнат, действат адекватно на обстановката. БЧК 
–организацията, която има натрупан вековен опит в 
подобни ситуации, също се е включила и е предприела 
най подходящи мерки за подпомагане на бедстващите 
хора. Дори полицията се заема да храни животните на 
хората, само исамо да не допуснат собствениците да 
навлязат в опасната зона. Няма паника. Обстановката е 
под контрол, обаче ...

В медийното простанство, се отразяват интересни 
събития, които си струва да се коментират. Очевидно 
е, че в близките дни и седмици, много от обичайните 
дейностите в Хитрино, няма да могат да бъдат 
възстановени напълно. На фона на тази тревожна 
обстановка, изведнъж в медийното пространство 
четем, че вицепремиера и министъра на образованието 
и науката в оставка Меглена Кунева издала следната 
заповед: „Дните до сряда (б.а.14 декември) са обявени за 
неучебни за училището „Д-р Петър Берон“ и за детската 

градина в с. Хитрино”. Каква загриженост!!!!! Смешно 
и тъжно. Тази заповед ми напомня, неадекватната 
реакцията на френската кралица Мария Антоанета, 
която когато й съобщавят, че хората се бунтуват, защото 
нямат хляб, възкликнала:Като нямат хляб, да ядат 
пасти. Боже господи, не знаех до сега, какъв грижовен 
Вице премиер сме имали! Госпожо вице премиер, 
хората се нуждаят от подслон, от психотерапевти, от 
съпричастност, а Вие просто не сте в час. Да бяхте 
издали заповед за командироване на мобилната си група 
от психотерапевти, защото в момента те са нужни за 
успокояване на осиротелите дечица, а не да спирате 
безмислено учебния процес, който без друго е спрян без 
Ваша заповед.

Министър-председателят Бойко Борисов е на мястото 
на бедствието. Между другото по Закона за защита 
при бедствия и по Националния план със същата цел, 
премиерът е законово определеното лице, персонално 
отговорно за организацията за защитата при бедствия 
и появата му в случая не е ПР акция, а има конкретно 
положително организационно и психологично 
въздействие. Към медиите той внимателно избягваше 
да дава конкретно мнение за причинните фактори за 
възникналата изключително сериозна катастрофа, 
опасявайки се от неправилно изтълкуване на казаното 
от него.

Няколко думи за ролята на медиите в случай 
на бедствие. Медиите са на първа линия, те играят  
изключително важна роля за отразяване на събитията 
едно към едно. В процеса на изясняване е важно, да 
се популяризират превантивните мероприятия, да 
се внимава, да не се създава паника и да се разкриват 
причинните и негативни факти, но не чрез махаленско 
бърборене на случайно попаднали на сцената на 
бедствието пред обектива хора. Те обичайно коментират 
обстоятелствата на височината на собствения им 
манталитет и като магистрални съдници, налагат 
мнение сред следящи конкретните събития зрители. За 

к.д.п. Никифор Герчев
председател на НПО „Булсар“

к.д.п. Никифор герчев: иНцидеНтът в гара хитриНо - тест за мъЖество
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да не бъда голословен, ще припомня, че още вечерта 
на десети декември от мястото на бедствието, една 
от медиите интервюира човек, който в ефир каза две 
неверни неща: Пожарникарите закъсняли и, че са били 
пияни. Нечестно и неверно твърдение! Но то, излъчено в 
ефир има негативно, неверно въздействие върху масовия 
зрител и не бива да му се дава гласност, защото се 
оформя една манипулация на общественото мнение, за  
протичащите процеси по време на катастрофата. Искам 
да отбележа и това, че не се повториха покъртителни 
картини на бутане на микрофони в лицето на родителите 
на загинали, часове преди това деца,  все пак отново 
видяхме подобни опити. Мисля, че е крайно време да 
се спре с този похват. Най добронамерено призовавам 
журналистите да осъзнаят, че те несъзнателно посягат 
към струната на страданието на човешката душа, но 
не с духовна а с материална цел. Нещо много грозно 
и укорно. Медиите следва да познават принципите 
на транспортната безопасност и да се съобразяват с 
тях. Те следва да разкриват причинните и негативни 
факти по подходящ начин и след тяхното изнасяне от 
компетентни лица, специалисти. Това е необходимо 
за да могат в процеса на проследяване на бедствието, 
да поднасят високо точна, професионална, гласна 
пропаганда, не само като знания за обществеността, 
но и като обществен контрол. Безспорно е важно 
сега бедствието „Хитрино” да бъде водеща новина, 
но медиите трябва да имат предварително приготвен 

списък с имена на компетентни специалисти, които в 
случай на нужда да канят за коментар. Вечерта на десети 
в различни медии се появиха бивши министри, депутати 
и т.н., хора които реално не разбират същността на 
обстановката и започват да съчиняват своя коментар и 
вземат отношение по причините за катастрофата. Това е 
недопустимо, защото въздействат пряко на зрителската 
аудитория и с това си позволяват лукса да съставят 
собствени тестове за железопътна компетентност и 
морал.

На края, но не и на последно място искам да 
отбележа, че не видях по медиите да си каже мнението 
някой от хората, които с риск за собстения си живот 
гасяха горящите цистерни. Хората, за които в същото 
това време тяхните деца, съпруги, родители, със свити 
сърца се молеха Богу да ги запази живи и здрави.

Те са героите на деня, това не бива да се забравя.
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велосипедистите - равНоправНи 
участНици в двиЖеНието или 
статистика в графа „други“?

В началото на декември 2016г. в медийното 
пространство се появиха новини, че Столична община 
ще приеме нова „Програма за развитие на велосипедния 
транспорт на територията на Столична община за 
периода 2016-2019г.“, с обещанието, че веломрежата ще 
се разшири до 200 км. до 2019г. от сегашните 49 км. през 
2016г. 

Това не е първия подобен план за развитие. Преди 
да обсъдим новия, е хубаво да видим как се изпълниха 
старите. През 2012г. е приета „Програма за развитие на 
велосипедния транспорт на територията на Столична 
община за периода 2012 - 2015г.“

Трябва да се запитаме, наистина ли имаме тази 
инфраструктура или е само на хартия в чертежите 
на Столична община? Може би това е поредното 
похабено пространство от така недостатъчното в града. 
Един специалист по градско планиране или градски 
транспорт, ако се разходи по така наречените велоалеи 
ще види, че те са пусти. Това може да го констатира дори 
обикновен жител или гост на град София. За експерт по 
градска мобилност не споменавам, тези специалисти в 
България все още се броят на пръстите на едната ръка. 
Изключение прави велоалеята по бул. „Цар Борис ІІІ“ и 
то с определени забележки. Натоварването й се дължи 
първо, на липсата на асфалтова настилка по булеварда, 
второ - отделена е от пътното движение. Недостатък е 
в една алея да е смесено велосипедното и пешеходното 
движение. 

Но защо не се използват? 
Според „Програмата 2012-2015г.: „Велотрасетата 

трябва да бъдат свързани помежду си, достигайки 
и по-отдалечените квартали на столицата. С 
поетапно проектиране и реализация на трасета и 
съпътстващата инфраструктура.“

Велоалеите в град София, но и в останалите градове, 
се изграждат като се стесняват лентите за движение по 

градските улици и булеварди, което в много от случаите 
увеличава риска от настъпване на ПТП. Заемат от 
оскъдното пространство на пешеходците. Велоалейте 
не са праволинейни, а заобикалят дървета, колчета, 
временно паркирани автомобили и т.н. По този начин 
се създава допълнителен конфликт между пешеходци и 
велосипедисти.

В Планът „2012 – 2015г.“, Столична община очаква 
следния положителен ефект: 

„Подобряване на качеството и развитието на 
градската комуникационно - транспортна система 
и превръщането на София в модерна и развита 
европейска столица. Промяна на начините на пътуване 
- стимулиране на използването на алтернативни и 
здравословни форми на транспорт.“

 Преди да започнем да бъдем „модерни“, че 
велосипедите не са само за удоволствие зад блока или в 
парка, но можем да ги използваме и за транспорт. Mежду 
различните участници имаше достатъчно конфликти. 
Конфликтът между лични автомобили, превозни 
средства на МГТ и пешеходци прилича на баснята 
„Орел, рак и щука“. В България липсва толерантност 
между участниците в движението. Това го доказва 
големият брой ПТП и загинали. При изграждането на 
велоинфраструктурата ние включваме и четвърта страна 
- велосипедистите. Те от една страна са равноправни 
участници в движението, от друга са по-уязвими спрямо 
моторните превозни средства, а от трета страна са по-
силните спрямо пешеходците. Това е нежелана група по 
начин на придвижване от другите участници.

 „От 2010г. велосипедните трасета се изграждат 
с оцветен в червено асфалтобетон за по–добра 
диференцираност от пешеходното движение, по–
добър комфорт при колоездене и естетичен ефект.“ 
Разливането на боя по съществуващите улици и 
тротоари не е решение! Това го доказва велоалеята от 
площад „Лъвов мост“ до Надлез „Надежда“. Няколко 

Веселин Грозданов
Експерт „Градска мобилност“, 
активен колоездач.
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месеца след рязането на лентичката, алеята се нуждаеше 
от ремонт. Фирмата изпълнител пое ангажимента си за 
гаранционно поддържане и я направи цялата в хиляди 
кръпки. Все пак е алтернатива на автомобилния трафик 
и няма как да не прилича на лунен пейзаж. Алеята 
преминава през една от най-натоварените спирки на 
МГТ (пред Централна Железопътна Гара). След като сме 
се справили с потенциалните пътници на МГТ идва ред 
и на слалом между дърветата в участъка от Централна 
Железопътна Гара до Надлез „Надежда“.

В новата „Програма 2016-2019г.“ са направени 
корени промени в разбирането за изграждането на такъв 
тип инфраструктура (поне на пръв поглед). Тревожно е, 
че ¼ от тези 200 км от това „светло бъдеще“ представлява 
сегашната неизползваема веломрежа.

В Европа вече не се говори за транспортни коридори, 
а за транспортни мрежи. Хората и товарите не трябва да 
се ограничават до определени предварително изградени 
коридори за движение, а трябва свободно да избират най-
удобния, лесен и икономически изгоден за тях маршрут 
за придвижване. Според Зелената книга и концепцията 
за градска мобилност, този въпрос не се различава.

В новата „Програма 2016-2019г.“ е наблегнато 
на нова концепция, която ще категоризира трасетата 
на транзитни, довеждащи и трасета за отмора и 
развлечение. В съответствие с „Програма 2012-2015г.“ 
също са категоризирани на три различни категории на 
база Генерален план за организация на движението на 
територията на СО. 

Записано, но неизпълнено
Ние създаваме нова програма, без да сме прегледали 

старата, какво е записано, какво е изградено и дали е 
било необходимо на участниците в движението. Стигаме 
отново до „Записано, но неизпълнено“. 

Всички говорим за предимствата на велосипедния 
транспорт, колко по-добър транспорт е спрямо личните 
автомобили. Той е екологично чист, избягват се 
задръствания, не се изисква изграждането на мащабна 
инфраструктура, каквато е автомобилната, колко по-
евтин е и др. Постоянно погледите ни са обърнати към 
Европа и как хората се придвижват с велосипеди. Ние като 
истински европейци трябва да ги следваме. Копираме 
добрите практики, без да се налага да измисляме нови. За 
какво да се опитваме да променим нещо което показва, 
че работи добре другаде? Всичко казано до тук е много 
добре в полза на велосипедите, но защо не се използват? 
Излиза, че ние копираме на парче. Плановете ни 
за развитие на велосипедния транспорт, са написани 
като приказка, без да показват реалната ситуация и 
възможности за развитие. Важно е да ги има. България е 

на първо място в Европа по стратегии, които отлежават 
на рафтовете на институциите без да имат реално 
приложение. Преминаването от един програмен период 
в друг, е период на усвояване на поредните средства за 
писане на стратегии. Разликата между настоящия план и 
плана от предходния период е смяната на годините.

Пример: Един служител от дадена администрация 
отива в един град в една държава, друг отива в друг град 
в друга държава. На един му харесало едно, на втория 
друго, но от различни системи. Всеки завърнал се с 
добрата идея я слага на масата. Започва сглобяване на 
пъзел от различни добри идеи. Резултатът от тази работа 
е известен според българската кулинария като  „Миш - 
маш“.

През последните години с членството ни в 
Европейския съюз се забелязва една порочна тенденция 
за усвояване на „еврофондове“. С цел усвояването им се 
създава инфраструктура, която не е съобразена с нуждите 
нито на бизнеса, нито на населението от пътнически 
превози. Подобен е случая и с 16 км тунел в Кресна. 
За да се направи стратегия за конкурентоспособност, 
трябва първо да се проучи какво иска клиента и какви са 
тенденциите за развитие, а не да броим велосипедисти 
на 10 кръстовища в града и да смятаме, че сме обхванали 
всички възможни пътникопотоци. Тази статистика 
е толкова достоверна, колкото и статистиката на 
„починалите“ влечуги в Кресненското дефиле, според 
определени псевдо екологични организации. Не може да 
се създава продукт или услуга, без да знаем за кого и 
защо се създава.

Говорим, че велосипедите са алтернатива на 
конвенционалния транспорт в градовете ни и този вид 
транспорт ще намали трафика по най-натоварените 
градски артерии (разбираме го буквално). За изграждането 
на велоалея изхождаме от големите пътникопотоци 
погасявани с МГТ, МПС и успоредно на тях изграждаме 
велоалеи. Според Планът „Изборът на трасетата 
се базира на следните основни принципи: Обвързване 



на веломаршрутите със спирките и вестибюлите на 
метрото, за обезпечаване на достъпност до отделните 
територии и непрекъснатост на веломрежата.“ – В 
превозните средства на ЦГМ е забранено превозването 
на велосипеди.

„Възможностите за съвместяване на пешеходно 
и велодвижение. Използуване на съществуващи алеи и 
широки тротоари с оглед бърза реализация“ - в пълен 
конфликт с другите участници.

Велоалейте не се използват, а в същия момент имаме 
голям пътникопоток. Хората продължават да стоят в 
задръствания с личните си автомобили, да заплащат 
скъпо струващи горива и т.н., а не с велосипеди. Изводът 
е: Добрите европейски практики внедрени на парче 
не работят!

Допускаме грешката, че разглеждаме велосипедния 
транспорт като спомагателен, а не като изцяло нов вид 
транспорт. На велосипедистите не отдаваме необходимото 
значение. В новия „План 2016–2019г.“ има напредък 
в писането, но дали ще има и в изпълнението, като 
изходим от досегашното им прилагане? В изготвянето 

на програмата са записани множество институции 
участвали в създаването, както и неправителствени 
организации. Два месеца по-рано след проведена 
среща със заместник кмета на град София, г-н Крусев 
и направеното предложение за включването ни като 
експерти в обсъждането на развитието на мобилността 
на населението в Столицата (напълно безплатно). 
Бяхме отхвърлени под предтекст, че те си разбират от 
работата и нямат нужда от експертна помощ, и че не сме 
компетентни. В същия момент Столична община обяви 
обществена поръчка за създаване на План за Устойчива 
Градска Мобилност, като в описанието, основна точка 
е: „Ръководство за развитие и прилагане на ПУГМ“. 
Последната версия на този наръчник бе създадена и 
въведена в близо 100 европейски града, от тях 9 са 
български от екипа ни - чрез мащабен европейски проект. 

Продължава порочната практика от последните години, 
да се избират определени (удобни) неправителствени 
организации. Приемаме стратегия за развитие на 
велосипедния транспорт, без да имаме ПУГМ (колкото 
и да е срамно, София към края на 2016г. няма подобен 
план). Ситуацията наподобява да искаме да построим 
къща на свлачище, което не е укрепено и да уговаряме, 
укрепването евентуално ще се случи след като построим 
къщата.

Трудностите при разработването на научно 
изследване и прилагането на резултатите му в 
практиката са много. Това се обуславя от факта, че 
обществото се състои от много на брой личности (число 
измервано най-често в милиони). Всяка една от тях 
има индивидуално разбиране на заобикалящия я свят и 
различни потребности.

Необходимо е да се направи „Сравнителен 
анализ“ на отделните начини на придвижване, като 
маршрут, вид транспорт и др. Характерна особеност 
на градското придвижване е голямата неравномерност 
в разпределението на пътникопотоците по часове на 
денонощието, дни на седмицата и месеци на годината. 
Колебанията на пътникопотоците създават през 
отделните периоди минимуми и максимуми. Получава 
се голям сумарен брой варианти. Това на практика 
прави първоначално невъзможно, оценяването на всеки 
вариант поотделно. Авторът на настоящата статия 
е направил нов метод за изследването им. Същият 
експериментално е изпробван на практика в периода от 
2012г. до края на 2015г.

Изследването:
Важен момент при определяне перспективните 

потребности на населението от пътувания, е 
необходимостта от правилно определяне на 
насоките за развитие на отделните видове градски 
транспорт. Пазенето на баланс върху велосипед не 
ни прави автоматично специалисти по проблемите 
на велосипедното придвижване, а още по-малко по 
градската мобилност. Поради наличието на различни 
видове градски транспорт, в някои случаи пътуванията 
към едно или друго място могат да се осъществяват с 
един или друг вид от тях, т.е. пътуванията могат да имат 
взаимозаменяем характер. Такава взаимозаменяемост 
е възможна за централните части на града, както и за 
жилищните комплекси, където съществуват успоредни 
маршрути на различни видове транспорт.

Важно е да се проведе при пълно спазване на 
Закона за движение по пътищата. Защото ако сметнем, 
че един вид транспорт има предимство спрямо друг 
(независимо дали се нарушава ЗДП), то тогава означава, 
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че толерираме неспазването му с цел подобряване 
на градската мобилност. Велосипедистите смятат, че 
като по-екологичен начин на придвижване, заслужават 
определени привилегии относно нормативните 
разпоредби. Което от своя страна създава допълнителен 
конфликт между тях и другите участници в движението.

Към момента се правят заключения относно 
предимствата и недостатъците на отделните начини на 
придвижване. Не се взимат под внимание точките на 
възникване и погасяване на потребността от пътуване 
или самите начини на придвижване се сравняват, които 
са поставени при различни условия. 

Необходимо е отделните маршрути да не се 
сравняват при различни условия, които биха 
облагодетелствали един вид транспорт спрямо друг. За 
определянето на дължината, точки на преминаване и 
време на осъществяване е необходимо: В продължение 
на определен период от време, всяко придвижване на 
територията на дадено населено място (независимо по 
какъв повод), да се записва, като начална точка, точен 
маршрут, спирания и крайна точка. По този начин 
констатираме каква ни е мобилността не толкова от 
разстояние, колкото кои са ни точките на възникване 
на потребност от придвижване и кои са ни точките на 
погасяване на тази потребност. Имайки изходните точки, 
можем вече да проверим кой е най-късият ни маршрут, 
най-бързият и с какъв вид транспорт да го осъществим. 

При определени маршрути се забелязва тенденция 
в използването на даден вид транспорт, което не 
позволява да се направи извод защо пътника е избрал 
точно това решение за придвижване. На базата на това 
предварително проучване, авторът е направил маршрутна 
мрежа от 19 направления с общо 61 различни маршрута 
на придвижване. Придвижванията се осъществяват 
едновременно чрез четири начина на придвижване.

За провеждане на изследването от голямо значение 
са:

• Разполагаемия доход сред жителите и гостите на 
дадено населено място;

• Вид на използваните лични МПС;
• Интензивност и разстояние на придвижвания и 

др.

Използваме средностатистически българин, със 
средна заплата, управляващ среден клас автомобил, 
средно разстояние на придвижване и др.:

1. При съпоставяне на отделните начини на 
придвижване (точките на възникване и на погасяване на 
необходимостта от пътуване са еднакви, но маршрутите 
са различни  по критерии - най-добър). С личен 
автомобил разстоянието е най-късо - k=1, велосипеден 

и пешеходен начин на придвижване - k=1,07, с МГТ - 
k=1,60. Време за придвижване с МПС - k=1, с велосипед 
– k=1,28, с МГТ - k=1,58, пешеходно - k=5. Стойност на 
пътуване с МПС - k=1, велосипед - k=0,8, с МГТ – k=1,5 
и пешеходно – k=2,1. Стойностите на показателите, 
които най-лесно се отчитат от пътуващите са разстояние 
и време. МПС има превес. При показателя стойност, 
който обединява освен предходните два, но и много 
други променливи фактори, (които варират в твърде 
големи граници), могат до определена степен да се 
изчислят от транспортен специалист, но не и от редовия 
пътник. Порочна практика е, пешеходното придвижване 
да се посочва винаги със стойност равна на нула. Ние 
изразходваме твърде ценно време за придвижване (в 
икономически развитите страни „времето е пари“).

2. При директно съпоставяне на отделните начини 
на придвижване, без да се отчитат предимствата на 
видовете транспорт, кореспондиращо с методите за 
избор къде да се изгради велоалея (с еднакви: точка на 
възникване на потребността от придвижване, маршрут, 
точка на погасяване на потребността от придвижване, 
сезонни, дневни и часови закономерности и др.). С МПС 
разстоянието - k=1, велосипедния и пешеходния начин 
на придвижване - k=1,07, с МГТ - k=1,08. Време за 
придвижване с МПС - k=1, с велосипед – k=1,77, с МГТ - 
k=2,22, пешеходно - k=6,9. Стойност на пътуване с МПС 
- k=1, велосипед - k=0,9, с МГТ – k=1,12 и пешеходно 
– k=2,54. Стойностите показват, че велосипедния 
начин на придвижване, не е удачно да е успоредно на 
моторизирания вид транспорт, защото по-този начин се 
намаляват значително предимствата му. Изграждането 
на велоинфраструктура успоредно на големи и оживени 
булеварди с интензивен трафик на тежкотоварни 
превозни средства и превозни средства на МГТ не само 
не е по-здравословно, а дори твърде опасно за живота на 
велосипедистите.
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русия слага траНспортНи байпаси На 
украйНа и полШа

Железопътната линия, заобикаляща Украйна ще 
заработи на 15-ти Август 2017, т.е. повече от една 
година предсрочно, съобщи заместник-министърът на 
отбраната на Русия, армейски генерал Дмитрий Булгаков.
Строителите са завършили изграждането на 
земното платно на участъка от 11 до 57 км и 
вече работят по отсечката Зайцивка - Сергеевка, 
каза Булгаков по време на работно посещение в 
област Воронеж във връзка със строителството.
Според него, Министерството на отбраната е увеличило 
групата на железопътните войски в обектта, и сега 
персоналът му е от повече от хиляда души. Групата 
включва и 452 единици автомобилно, инженерно 
и специално оборудване. От януари 2017 г. към 
работата ще бъде привлечен още един батальон от 
Южния военен район, каза заместник-министъра.
По време на посещението, той връчи държавни 
награди на 23 военнослужещи от жп войските за 
високи лични постижения и принос към изграждането 
на железопътната линия, заобикаляща Украйна.
Дължината на новата двойна електрифицирана 
железопътна линия Журавка - Милерово, който ще 
свързва районите Воронеж и Ростов, заобикаляйки 
територията на Украйна, ще бъде 122 км. Строителството 
се извършва от руските железници и руските 
железопътни войски, като цената на строителството се 
оценява на 56,1 милиарда рубли.

Товарите ще заобикалят Полша по море
Руското министерство на транспорта възнамерява 

да увеличи значително обема на товарния трафик в 
Европа с помощта на фериботи. Те ще доставят стоката, 
заобикаляйки Полша, съобщава сайта на министерството.
Подобна стъпка е свързана с „нестабилната политика на 
Варшава за разрешителни за обмен, които не позволяват 
на руските превозвачи да работят комфортно.“
Заместник-министърът на транспорта Николай 

Асаул се срещна на 08 ноември с представители 
на компанията DFDS, специализирана в 
транспортни услуги за превоз на товари с фериботи. 
От фирмата изразиха желание да обезпечат 
фериботната връзка с всичката необходима техника.
Транспортирането на стоки между Русия и Полша 
бе спряно в началото на годината. Причината 
е недоволството на Варшава към промени в 
руското законодателство, свързано с квотното 
разпределение на превозите. По-късно страните 
постигнаха компромис и връзката бе възобновена.
По-рано беше съобщено, че на 10 ноември в Полша 
ще бъде проведено заседание на двустранната комисия 
по международен автомобилен транспорт. Руското 
министерство на транспорта отбеляза, че на срещата ще 
се обсъдят разрешенията за споделяне за 2017.

Възможно е пускането на фериботна връзка между 
Крим и Турция

Кримските власти ще повдигнат пред гостуващата 
турска делегация въпроса за създаването на фериботна 
и въздушна връзка  с Турция, съобщи Руската 
информационна агенция,  позовавайки се на депутата 
в Държавната Дума от кримския регион Руслан Балбек. 
Според него вече са обсъдени плановете за организиране 
на фериботен маршрут между Евпатория и едно от 
турските пристанища на брега на Черно море. Депутатът 
подчерта, че стартирането на фериботната услугата 
ще бъде от полза за развитието на икономическите 
отношения между двете страни.

Делегация на турските политици и представители на 
бизнес средите пристигна в сряда вечерта в летището на 
Симферопол с полет от Москва.

В делегацията, която пристигна в Крим, са 
представители на бизнес-средите на Турция, говорителят 
на турския президент Ибрахим Ерълъ, заместник-
кметът на Анкара Ахмет Тунч. Ръководител на групата 
е председателят на Асоциацията на евро-азиатските 
правителства Хасан Дженгиз.
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„Петко Ангелов БГ“ ЕООД извършва транспорт на всякакви видове товари, включително ADR, от България и Турция до 
всички европейски дестинации и обратно, както и вътрешно европейски превози между други страни от Европейския 
съюз. Основните направления на компанията са Англия, Бенелюкс, Испания, Франция, Италия, Германия, Австрия, Чехия 
и обратно до България, Турция и Гърция. 

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

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

Контакти:
Местност Чиирите 020В

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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