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железничарите писаХа много добър на 
служебния транспортен министър

Много добър (5,30) писаха като средна оценка 
на действията на служебния транспортен министър 
Христо Алексиев потребителите на специализирания 

железопътен форум bgrail.eu. В анкетата, която бе 
публикувана и в големите железопътни фейсбук групи 
участваха десетки регистрирани потребители, които 
оценяваха дейността на Алексиев по шестобалната 
система.

Основните забележки към служебния министър, 
отправени в коментари към темата бяха, че не е 
довършил разчистването на ръководството на БДЖ и че 
няма подадени към прокуратурата бивши ръководители 
в железниците.

500 на час пердашат в бус лентата
Близо 500 джигити пердашат в бус лентата на бул. 

„Цариградско шосе“ само за час.
Това установи видео-експеримент на 

неправителствената организация „Спаси София“. 
Кадрите са заснети в посока магистрала „Тракия“. В 
рамките на 60 минути те доказват, че наред с автобусите 

от градския транспорт, в забраненото за останалите 
участници в движението платно минават 496 автомобила.

Поне два пъти годишно от Пътна полиция провеждат 
масирани проверки за шофиране в бус лентите за по 
седмица в София. Статистиката показва, че в тези 
периоди за седем дни в целия град ченгетата засичат 
по 500 нарушители. През останалото време катаджиите 
налагат санкции на водачи в платната за рейсове само 
ако патрулират наблизо и случайно ги засекат. Глобата, 
която всеки от тези 496 джигити би трябвало да отнесе, 
е 50 лева. 

Тъй като не са били спипани от катаджии, докато 
правят нарушението, това няма да се случи. „Про- 
пуснатите и несъбрани глоби възлизат на близо 25 000 
лева“, обобщават  от „Спаси София“.

От организацията се обръщат към институциите 
с въпроса докога ще се налага да се търпи подобно 
безобразие. Те напомнят, че непрекъснато има 
оправдания за липсата на пари за нови трафик камери, 
а в същото време хиляди левове се губят от несъбрани 
глоби. От неправителствената организация искат 
администрацията най-сетне да стане полезна за града. 
Те настояват тя да бъде проактивна в търсенето на 
решения за проблемите.

MIN MAX
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20 пъти по-бързо се изграждат 
тунелите от третия лъч на метрото в 
софия

20 пъти по-бързо се изграждат тунелите от третия 
лъч на метрото, в сравнение с предишните два. Новата 
тунелопробивна машина, която работи от близо месец, 
позволява да се копаят по 20 м на ден, а не по един 

метър, както със старата. Изпълнителният директор на 
столичния „Метрополитен“ инж. Стоян Братоев каза 
пред Радио София, че строителството върви по график, 
като се изготвя документацията за стартирането на още 
4 км от третата линия на подземната железница - от 
„Овча купел“ до „Горна баня“. Чрез тунелопробивната 
машина се дигитализира и автоматизира по-голяма 
част от строителния процес. Буквално тя е един завод 

под земята, посочи Братоев. Използването на машината 
се налага не само за да се спести време, но и заради 
специфичните условия на трасето от третия лъч на 
метрото. „Къртицата“ ще приключи прокарването на 
тунелите в края на 2018, началото на 2019 г.

Командировъчните на 
международните шофьори ще са по 
българсКото заКонодателство

На международните водачи ще се заплащат 
командировъчни съгласно изискванията на българското 
законодателство. Това стана ясно след разговори между 
министрите на транспорта Христо Алексиев и на труда 
и социалната политика Гълъб Донев.

По този начин ще се запази конкурентоспособността 
на българските превозвачи на европейските пазари и 
ще се съхрани един от основните сектори в българската 
икономика, отбеляза Христо Алексиев.

През февруари превозвачите поставиха въпроса 
за новите европейски изисквания за командироване, 
според които на служителите трябва да бъде заплащано 
възнаграждение, съобразено с минималните изисквания 
в държавите, до които пътуват.

От бранша поискаха българската държава да излезе 
със становище по този въпрос. Превозвачите са на 
мнение, че въвеждането на подобни изисквания за 
международните водачи би довело до многократно 
завишаване на техните разходи, създаване на големи 

затруднения при изплащането заплатите и отчитането на 
изработените часове във всяка една държава, е посочено 
в съобщението.

Становището на Министерството на труда и 
социалната политика може да се види на сайта на 
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.



КитаЙ преКарa жп линия през 
жилищна сграда

Предпочитанията на Китай към железопътния 
транспорт са добре известни. Страната усилено строи 
хиляди километри жп линии и залага изключително 
много на влаковете, използвайки ги за разнообразни 
цели – пътнически и товарни превози в градски и 
междуградски условия.

Една по-необичайна жп спирка обаче привлече 
вниманието напоследък. Градската железница в Чунцин 
минава директно през 19-етажна жилищна сграда, в 
която има спирка.

Необичайното е, че тунелът е прокаран между 6-ия 
и 8-ия етаж на сградата, а в нея се помещава станция 
Лизиба, от която може да хванете влакова линия номер 2.

За да се справят с шума на движещата се железница, 
китайските инженери са поставили специална изолация 
на сградата.

Идеята е особено находчива в изключително гъсто 
населения китайски район, където 49 млн. души живеят 
на едва 80 хил. кв. км. Ето защо се налага архитектите и 
урбанистите да измислят наистина креативни решения 
при изработването на пътни и жилищни проекти.

Чунцин ненапразно е популярен като „Планинския 
град“, тъй като липсата на място кара експертите да 
вдигат всичко нависоко – сградите, пътищата и др.

първият водороден влаК направи 
дебЮтния си пробег

Първият в света влак с водородно задвижване 
наскоро нарправи дебютното си пътешетвие, достигайки 
над 75 км/ч по тестова отсечка в Залцгитер, Германия. 
Той направи първия си пробег без пътници, пише 
GreenTech.bg.

Влакът Coradia iLint с нулеви емисии оставя само 
водни пари след себе си. Той е напълно безшумен и 
включва много различни иновативни елементи, които 
облекчават движението му по трасето, най-вече свързани 
с интелигентото, динамично управление на енергията. 
Влакът е конструиран на базата на обикновен дизелов 
влак и е предназначен за движение по традиционни, 
неелектрифицирани линии.

„Този тестов пробег е значим момент за опазването 
на околната среда и техническите иновации“, каза 
Дидер Пфлегер, вицепрезидент на Alstom за Германия 
и Австро – компанията, произвела влака . „С пускането 
на Coradia iLint и технологията на горивните клетки 
Alstom става първият железопътен производител, който 
предлага алтернатива с нулеви емисии на влаковете 
за масов транспорт. Днес нашата нова задвижваща 
система, досега успешно доказана на тестовото трасе, 
се използва във влак за първи път – важна стъпка към 
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чистата мобилност в Европа“.
Макар че „белите“ изпитания на влака при Залцгитер 

достигнаха само 75 км/ч., при изпитанията в Чехия влакът 
е развил 144 км/ч. Самият водороден газ, използван за 
тестовете на влака , е по същество отпадъчен страничен 
продукт от промишлени процеси, но компанията има 
планове да използва вятърна енергия за производство на 
водородното гориво, което ще е необходимо в бъдеще.

Юбер спира Колите без шофьор
Американската компания „Юбер“ спря своите 

безпилотни коли след катастрофа, при която един от 
автомобилите й се преобърна, предаде Би Би Си.

Публикувани онлайн снимки показват как колата 
лежи на дясната си страна на улица в щата Аризона, 
близо до друг тежко пострадал автомобил. Колата - 

джип „Волво“, е била в автономен режим по време на 
катастрофата в петък вечерта, съобщиха от „Юбер „. 
Никой не е пострадал при инцидента.

Говорителка на полицията в град Темпи, щата 
Аризона, заяви, че катастрофата е станала, когато друг 
автомобил не дал предимство на колата на „Юбер „ при 
ляв завой. Безпилотният автомобил е спазвал правилата 
за движение, а шофьорът на другата кола извършил 
нарушение при катастрофата. „Имаше човек зад волана. 
В момента не е ясно дали са контролирали превозното 
средство по време на сблъсъка“, заяви говорителката 
Джоузи Монтенегро. Безпилотните коли на „Юбер „ 
винаги имат човек на шофьорското място, който да може 
да поеме управлението, изтъква Би Би Си.

Компанията изтегли безпилотните си автомобили от 
движение първо в Аризона, а след това и от тестовите 
площадки в Пенсилвания и Калифорния - трите щата, 
където оперира с такива превозни средства.

„аерофлот“- наЙ-силната авиационна 
марКа

Най-голямата руска авиокомпания „Аерофлот“ е 
световен лидер по силата на своята марка, сочи класацията 
на експертите на агенцията Brand Finance. „Съобщението 
може да учуди европейците и американците, свикнали 
със западните и близкоизточните компании. Но силата 
на марката на „Аерофлот“ в определена степен се 
дължи на престижните му позиции на вътрешния пазар. 
Същият рейтинг „AAA“ имат още няколко големи 
авиокомпании , но руската е поставена на първо място“, 
се казва в информацията на агенцията, цитирана от 
в. „Известия“. Brand Finance уточнява, че високите 
резултати на „Аерофлот“ се дължат още на параметрите 
на узнаваемост, предпочитане и лоялност на клиентите, 
както в сравнение с другите руски компании, така 
и в съпоставяне с чуждестранните компании на 
техните вътрешни пазари. „Всичко това е още по-
впечатляващо, като се има предвид, че „Аерофлот“ 
няма монополни маршрути. Това е още едно нагледно 
потвърждение, че в основата на силата на марката на 
компанията е нейното конкурентно преимущество, а не 
монополното й положение“, коментират в агенцията. 

Друг ключов компонент на лидерството на марката 
„Аерофлот“ е сферата, в която компанията работи 
отлично -инвестициите, които осигуряват потенциал 
на нейната устойчивост и бъдещ растеж. Тя разполага 
с най-младия самолетен парк сред останалите компании 
в света и активно инвестира в разширяване на 
маршрутите, преди всичко в Азия. Според генералния 
директор на „Аерофлот“ Виталий Савелев званието най-
силна авиационна марка се дължи и на 93-годишната 
история на компанията и на статута й на водещ руски 
авиопревозвач. Заслуга за лидерското място имат и 
равнището на обслужване на маршрутите -вътрешни и 
междунарони, и маркетинговата ефективност.  
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фбти взе участие в първата среща по 
проеКт Danube SkillS в буКурещ

На 21-22.02.2017г. се проведе първата среща 
по проект: „Danube Skills, изпълняван по програма 
за финансиране Danube Transnational Programe 
(DTP),  Специфична цел: SO 4.1 Подобряване на 
Институционалния капацитет за справяне с основните 
предизвикателства пред обществото.

На събитието присъстваха повече от 80 участника 
от 11 държави. Консорциумът по проекта включва 22 
партньори (13 ERDF, 2 IPA, 7 ASPs) от образователни 
и обучителни институции, публични власти, 
неправителствени организации и международни 
организации от Австрия, Германия, 
Словакия, Унгария, Хърватия, 
Сърбия , България и Румъния, както 
и асоциираните стратегически 
партньори (IPA) от FR, HU, HR, CZ, 
NL и BE. 

Участие на речни комисии като 
ASPs, т.е. the Central Commission 
for the Navigation on the Rhine, 
the Danube Commission and the 
International Sava Basin Commission, 
the Ministry of Transport of the Czech 
Republic, the European Transport 
Workers’ Federation, EDINNA 
Association and Association for 
European Inland Navigation and Waterways, всички 
които участват активно в процеса на хармонизация на 
квалификациите в сектора на вътрешното корабоплаване 
и интеграцията на корабоплаването по река Дунав. 
Съвременните европейски транспортни решения са 
допълнително предимство за успешното изпълнение и 
последваща устойчивост на проекта.

Водещ партньор е румънският център за 
квалификация CERONAV, а участници от българска 
страна са Морска администрация и Форум за 
балкански транспорт и инфраструктура. Гюлер Маноле, 
ръководител на проекта и Овидиу Купса, генерален 
мениджър на Ceronav, приветстваха високопоставените 
гости и че трябва да бъдат горди, че от 576 подадени 
проектни предложения само 54 са одобрени. Но зад този 
успех се крие повече от една година упорита работа на 
всички партньори, но усилията им са изплатени и те 
вече могат да планират как през следващите повече от 
две години да постигнатна още по-големи успехия.

Форум за Балкански Транспорт и Инфраструктура 
беше представен от ръководителя на проекта от страна 

на ФБТИ Веселин Грозданов. Г-н Грозданов обърна 
внимание на участниците, че има определена прилика 
между логото на ФБР и тяхната организация ФБТИ, 
но е важно да не ги бъркаме. Г-н Грозданов продължи 
представянето на целите на Форум за балканска 
транспорта и Инфраструктурна, електронните новини 
„Транспортал“, списание „Транспортал“ с всичките му 
основни теми, Facebook новини и други проекти, в които 
тяхната неправителствена организация е ангажирана.

Румъния ще търси европейски средства за 
подобряване на корабоплаването по река Дунав

През първия ден от срещата на пъртньорите по 
проекта бяха проведени срещи с представители на 
румънските държавни структури. Румъния ще търси 
европейски средства за подобряване на корабоплаването 
по река Дунав. Това стана ясно по време на срещата на 
участниците в проекта Danube Skills с председателя на 
транспортната на организираната от водещия партньор 
CERONAV среща в румънския парламент. На въпрос 
на представителите на ФБТИ за възможността за 
целогодишно използване на реката за корабоплаване 
г-н Боде обясни, че миналата седмица е имал среща с 
администрацията на долен Дунав, на която са били 
набелязани конкретни мерки. „Действително има 
отсечки, които спират корабоплаването през лятото 
заради сушата, както и през зимата заради заледяването. 
Решаването на проблемите на тези отсечки е въпрос на 
време и пари, обясни шефът на транспортната комисия.

автор Веселин Грозданов
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веселин грозданов, фбти: проеКтът 
Danube SkillS ще повиши Капацитета 
на Корабоплаването по дунав 

Господин Грозданов вие сте ръководител от страна 
на ФБТИ по проект: „Danube Skills“. Вие сте млад 
човек, който се е заел със сериозна задача? 

Всяка една структура се нуждае от свежа енергия. 
Светът се променя не ежегодно или ежемесечно, 
променя се във всеки един момент. Образованието за да 
отговаря на нуждите на бизнеса трябва да се променя със 
същия темп. Ето защо в Западна Европа и САЩ освен 
доказаните преподавателите се назначават и млади хора, 
именно те са двигателя на тази промяна.

Какви са предизвикателства пред региона на река 
Дунав?

В момента има недостиг на прозрачност и ноу-хау 
при експлоатацията на реката като естествен път. 
Има недостиг на квалифициран персонал за борда на 
плавателните съдове и фрагментиране на правната 
рамка, която урежда знанията и квалификациите във 
вътрешния сектор на транспорта по река Дунав, което 
възпрепятства признаването на квалификациите и 
мобилността на работната сила.

С какво ще спомогне проекта Danube Skills за 
справяне с тези предизвикателства?

Проектът Danube Skills е 
създаден с цел създаване на 
институционален капацитет в 
корабоплаването по река Дунав, 
както и усъвършенстване на 
условията за квалификация 
и обучение на служителите, 
участващи в процеса на търговско 
корабоплаване по река Дунав. 
Ето защо целта на проекта е 
да компенсира този недостиг. 
Корабоплаването по река Дунав и 
цялата информация трябва да се 
предоставя на едно гише.

Вие сте ръководител от страна на ФБТИ, но това е 
международен проект. Бихте ли споделили кои са 
всички партньори по проекта?
В проекта участват 22 партньори от сферата на 
образованието и вътрешния воден транспорт, 
промишлеността, държавни и неправителствени 
организации от 11 държави: Австрия, Германия, 
Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България 
и Румъния. Също така участват и асоциирани 
стратегически партньори от Франция, Унгария, 
Хърватия, Чехия, Холандия и Белгия. Важно е да 
уточня, че от от българска страна освен ФБТИ, партньор 
е и Изпълнителна агенция „Морска администрация“, с 
които подържаме много добро сътрудничество.
През месец февруари се състоя kick-off meeting в 
Букурещ. Какво се случи на тази среща?
Първата среща по проекта беше организирана от 
водещия партньор, а именно румънската агенция за 
квалификация CERONAV. Официалната част включи 
посещение в румънския парламент, където успяхме 
да направим кратка среща и дискусия с председателя 
на парламентарната комисия по транспорт г-н Луциан 
Боде. 
Може да се каже, че сте си сверили часовниците?
Ако така го перафразираме, не сме ги сверили, а 
уточнихме, че всички имаме часовници, но все още 
показват различно. Ще имаме сверени часовници след 
28 месеца и то ако приключим проекта успешно.
Какво предстои да се направи по проекта в най-
кратко време?
В следващите месеци пред екипа ни стой задачата да се 
идентифицират колкото се може повече заинтересовани 
страни (компании, чиято дейност  зависи от 
корабоплаването по река Дунав). 
Каква е целта на това идентифициране. Не бихте ли 

могли да реализирате проекта 
без тях?
Целта е не да ги поставим пред 
свършен факт, а те самите да 
могат да участвам и да споделят 
с какви трудности се сблъскват с 
корабоплаването по река Дунав. 
На тази база ще се изготви обща 
картина на техните проблеми и 
какво може да се предложи за 
подобряване в рамките на проекта. 
Като трудности имам предвит 
квалификацията на  екипажите 
на речните плавателните съдове, 
пристанищните оператори и т.н.

Веселин Грозданов

Ръководител проект 
„Danube Skills“ - ФБТИ
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 - Господин Папукчийски, какви са краткосрочните 
мерки за повишаване на безопасността, които ще 
предприемете като нов директор?

 - Предвиждаме изграждане на 20 нови жп прелеза. 
Планирана е и подмяна на осигурителната инсталация 
на гара Синдел и гара Горна Оряховица - пътническа. 
По 9та линия ще наблегнем върху участъка Русе - 
Каспичан. Там се подготвяме да кандидатстваме по 
приоритетна ос 4 по ОПТТИ, за да можем да подменим 
всички осигурителни системи. Това са първите мерки, 
които предвиждаме да се изпълнят в Северна България. 
Ще продължим да изграждаме оптичната свързаност 
от Горна Оряховица - направление Шумен и Варна. 
Комбинирано с ремонта по линията Русе - Каспичан, 
тази оптика ще ни даде възможност за изграждане на 
модерна система за управление. 

 - Една от сериозните мерки за безопасността е 
автоматичната локомотивна сигнализация. Какво 
ще предприемете за въвеждането й в постоянна 
експлоатация?

 - В напълно модернизирания участък Пловдив- 
Свиленград е инсталирана системата ETCS - 
европейската система за контрол на скоростта на 
влаковете, която вероятно имате предвид.  Предстои 
въвеждането и в експлоатация в участъка Септември- 
Пловдив. До края на програмния период тази система, 
която в най-голяма степен игнорира възможността от 
човешка грешка, ще бъде инсталирана и по трасето 
София – Септември и Пловдив-Бургас. Системата е 
предвидена и при модернизацията на 9-та линия / Русе 
–Варна/ в участъка Русе –Каспичан.
Разбира се, възниква въпросът - как може да накараме 
превозвачите да оборудват локомотивите си с нея. Ние 
предоставяме тази услуга, като  влаковете, които нямат 
необходимото оборудване са ограничени до по-ниска 
скорост - 130 км/час. Така съответният превозвач и 
инфраструктурата губи от неизползвания капацитет . 
За съжаление съществува и риска от човешка грешка.

 - Една от критиките към компанията досега бе, че 

се затваряха цели жп участъци заради ремонтите, 
което блокираше превозите по тях с дни. Каква ще 
е Вашата политика за т.нар. „прозорци“?

 - Разпоредих на всички звена при изработване на 
технологиите за ремонтите при различните щабове и 
комисии да търсят минимизиране на прекъсванията по 
железния път. А това, което залагаме за пръв път е, при 
новите конкурси за строителство и ремонт в методиката 
да има един нов, доста сериозен коефициент. Той ще 
отчита плана на съответния кандидат да извърши 
дейността с минимално прекъсване на влаковото 
движение. Тези мерки ще дадат резултат.

 - Тоест можем да кажем че в компанията се извършва 
обратно преминаване от строителна фирма към 
основните й функции?

 - Ами да се замислим каква е основната  дейност  на 
дружеството - то предлага  капацитет за използване на 
жп инфраструктурата, планира, управлява и ръководи 
влаковата работа.
Разбира се, че инфраструктурата няма как да не бъде 
поддържана. Тя трябва да бъде в едно добро състояние 
и именно за това са нужни  прозорци за ремонти 
и модернизация. Те обаче трябва да бъдат така 
планирани, че да не нарушават основната дейност - 
тоест да не нарушават управлението на движението 
на влаковете и съответно да не оказват влияние върху 
Графика за движение на влаковете. 

 - Като стана дума за Графика за движение на 
влаковете явно има резерви. Какво постигнахте за 
краткото време, откакто поехте дружеството?

 - Ами просто седнахме с колегите от БДЖ - 
Пътнически и БДЖ - Товарни превози и направихме 
една оптимизация. Ефектът се вижда - за 40 дни ние 
стигнахме 90 - 95% изпълнение на графика за движение 
на влаковете. При положение, че преди това се 
говореше за 72-77 процентово изпълнение. Но трябва 
железопътните оператори, както и железопътната 
инфраструктура да разберат, че услугата, която  
предлагат, я предлагат заедно. 

Красимир Папукчийски

Генерален Директор на 
ДП „НК Железопътна инфраструктура“

ОСНОВНАТА НИ ЦЕЛ Е СПАЗВАНЕТО НА ГРАФИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА 
ВЛАКОВЕТЕ, СТРОИТЕЛИТЕ ЩЕ СЕ СЪОБРАЗЯВАТ С ТОВА
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 - Като че ли обаче в последните години се 
наблюдаваше едно доста голямо разминаване на 
позициите между НКЖИ и БДЖ?

 - По-скоро може да се говори за липса на комуникация. 
При това на всички нива. Като че ли имаше една такава 
нагласа, че на железопътния пазар ние не сме колеги, а 
конкуренти. А това е абсурдно. Надявам се обаче тези 
нагласи да останат в миналото.

 - Можем ли да очакваме промяна на 
инфраструктурните такси?

 - Ние подготвяме нова методика за инфраструктурните 
такси. Тя обаче подлежи на коментар. Няма да налагаме 
решения  силово и едностранно. Методиката трябва да 
бъде обсъдена и ние очакваме да чуем мнението както 
на БДЖ, така и на частните превозвачи. И не става 
дума само за таксите. Трябва да е ясно, че ние имаме 
модернизирани участъци, които трябва да бъдат 
правилно експлоатирани със съответната техника. 
Всяка неправилна експлоатация води до непълно 
използване на капацитета на мрежата и по-бързото 
и амортизиране.Но решенията трябва да се вземат 
заедно, ние предлагаме общ продукт.

 - Какво е състоянието на проекта за интермодалния 
терминал в Пловдив и кои са следващите проекти, 
които подготвя НКЖИ?

 - Интермодалният терминал в Пловдив тази седмица 
получи Акт 16, очакваме всеки момент  да получим 
разрешението за ползване. В момента се подготвя 
стартиране на процедурите за участъка Костенец- 
Септември, финансиран от Механизъм за свързване 
на Европа и участъка  Елин Пелин - Костенец, който 
се финансира от ОПТТИ. Последният  е изключително 
тежък обект, с изграждането на множество съоръжения 
като тунели и мостове. Специално за този търг 
очаквам кандидатите да са сериозни фирми, тъй като 
изискванията за строителството са много високи. 

 - През миналата година имаше сериозна полемика 
по кои направления трябва да се използват 
средствата за развитие на жп мрежата. Какво е 
Вашето мнение?

 - Приоритет категорично е Изток-Запад. Там са 
съсредоточени и усилията ни в момента. Оста Юг 
- Север през София и Видин ние не можем да я 
развиваме самостоятелно. Не можем да кажем на 
румънските колеги какво да започнат да строят. Нито 
на железопътните оператори да започнат да возят 
през Дунав мост - 2, защото сме решили да развиваме 
инфраструктурата. Това е проект, който може да 
започне единствено ,ако всички участващи страни в 
него са заинтересовани. 

 - Миналата година открихте ремонтирана 
Централна гара - София, която можем да кажем, че 

е лицето на железницата. Какво можем да очакваме 
от нея?

 - На първо място всички очакваме повече пътникопоток. 
Виждате, че условията, които предлагаме в нея са 
доста по-добри.Направихме проверка на качеството 
на ремонтните дейности и фирмата-изпълнител 
отстранява появилите се нередности в рамките на 
гаранционния период на ремонта. Поддържането на 
чистотата е от изключителна важност за приветливия 
вид на гарата, освен нашите усилия, призоваваме и 
пътниците да пазят повече помещенията и пероните.
Тези дни разговаряхме с ръководството на Община 
София да регламентират таксиметровите превози 
около гарата, много е неприятно, когато един човек 
пристигне от провинцията за сравнително скромна 
сума и попадне на такси, което , за да го закара до 
някоя болница например поиска 4 пъти повече пари от 
цената на билета. Надяваме се на бързо решение. Това 
също е част от комфорта на пътниците.

 - Кога ще почустват пътниците подобренията в жп 
инфраструктурата?

 - Ами то вече се усеща в новопостроените участъци, 
както и в реконструираните гари. Давам за пример 
участъка Септември - Пловдив, на който проект 
бях ръководител. Трафикът от гара Стамболийски 
до Пловдив е сериозно увеличен и причина за това 
е намаляването на времепътуването. Очакваме 
увеличение на пътниците по линията София - Бургас, 
където параметрите на пътуването са чувствително 
подобрени. Навсякъде  обаче стигаме до проблема 
с наличието на подходящ тягов железопътен състав. 
Виждаме, че в Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията има воля 
за бързо и дългосрочно решение на този въпрос. Ние 
сме  подготвили  всички необходими стъпки в рамките 
на този програмен период линиите София - Бургас и 
София - Свиленград да могат да се експлоатират със 
скорост 160 км/ч.

 - Какво е положението с участъка София - Волуяк. 
Там се изгражда частен интермодален терминал, 
чиито собственици вече коментираха положително 
за дейността и помощта, която НКЖИ им оказва?

 - Предстои изпълнението на проекта София - Волуяк. 
Колкото до разботата ни с операторите - ние 
правим всичко възможно да привлечем товари към 
железопътния транспорт. Това обаче не може да става 
едностранно само от наша страна, а чрез съвместна 
дейност с бизнеса, какъвто е случая с Волуяк. 
Ще се радваме да помагаме по всякакъв начин за 
увеличаването на товарите, защото това означава и по-
високи приходи от инфраструктурни такси за нашата 
компания.
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автобуси на протест
Малките компании се озъбиха на големите в бранша 
заради общинските конкурси

Заедно срещу монопола в автобусния бранш - под 
това мото превозвачи от страната паркираха тази 
сутрин автобусите си в центъра на София, обявявайки 
недоволството си породено от нарушаването на 
правилата за превоз на пътници от определени фирми 
в бранша.

„Ще остане ли българска фирма“, „Спрете 
унищожаването на българския бизнес“, „Търпението 
е изчерпано“, „Национален протест“ - такива надписи 
се четат на предните стъклата на автобусите, паркирани 
на бул. „Цар Освободител“, на метри от сградата на 
Министерски съвет.

Автобусните превозвачи казват, че фирми в бранша, 
чрез нагласени конкурси, завземат всички линии в 
страната и установяват монопол в сектора.

„Омръзна ни 2-3 големи фирми в цяла България да 
взимат линии. По какъв начин? Според мен по незаконен 
начин, както всичко става в България - под бюрото. И ние, 
които имаме по 4-5-6 автобуса, трябва да ги продадем. 
А някои от нас са си заложили апартаменти, лишават 
си семействата от средства, за да закупят автобус и да 
направят бизнес да работят за себе си, но тези големи 
фирми не ни разрешават“, каза шофьорът Явор Тиков.

Къде точно е проблемът, който разбуни духовете в 
бранша?

Всяка една община определя пакети от линии, които 
се дават чрез конкурс. Най-много линии и съответно 
най-апетитни пакети дава Столична община. Тъй като 
голяма част от досегашните договори за обслужване 
изтекоха, от общината бяха насрочили конкурс за края 
на януари, който обаче бе отложен.

„Фрапантното е, че ако конкурсите не са нагласени, 
ще стане голям хаос, тъй като малките превозвачи нямат 
възможности да изпълняват в пълен обем изискванията, 
тъй като пакетите са в комплект от една или две силно 
рентабилни линии и няколко по-слаби, които изискват 
сериозен ресурс по отношение броя и качеството на 
автобусите, които кандидатът за пакета трябва да 
притежава. Досегашната практика бе големите фирми, 
които спечелят конкурса да отдават отделни линии на 
по-малките превозвачи, за да има работа за всеки и да 
няма напрежение в сектора.“, обясни пред Транспортал 
източник, желаещ да запази анонимност. Според него 
основният проблем в сектора не е противоречието между 
малки и големи превозвачи, а в липсата на национална 
транспортна схема. Тя трябва да бъде изработена от 
транспортното министерство, а притесненията на 
малките компании е, че след победата на ГЕРБ на 
парламентарните избори, схемата ще бъде изработена в 
интерес на големите фирми, а за тях ще останат отново 
„трохите от трапезата“.

лЮбомир Христов, бивш зам. Кмет на софия по транспорта: проблемите в 
автобусния бранш могат да се решат с нова национална транспортна сХема
 - Господин Христов, в началото на месеца се проведе протест на малките автобусни превозвачи, които не 

са съгласни с разпределението на междуградските линии от Столична община. Имат ли те основание за 
подобни протести?

 - Действително, имаше протест на по-малките компании, който не бе подкрепен от Националното сдружение на 
автобусните превозвачи, където членуват големите компании  в бранша. Повод е конкурсът за пакетите междуградски 
превози, за които има подписани договори и които изтичат догодина.

 - Според лидерите на БСП конкурсът е нагласен така, че две големи компании – спонсори на ГЕРБ да спечелят 
всички апетитни линии. Толкова ли е просто обяснението за напрежението, което възникна?

 - Всъщност основният проблем на автобусните превози не е свързан с този конкурс конкретно. Той е в липсата на 
Национална транспортна схема, в която освен автобусните превози да бъдат включени и железопътните превози. 
Няма връзка между различните общини и изискванията към конкурсите също не са уеднаквени. Съвсем нормално е  
при съществуващите условия да се получи автобусите по договора със Софийска община да се дублират с автобусите 
по договора с Бургас например. Друг момент е, че се работи по стара транспортна схема, в която не са заложени 
магистралите, които се построиха през последните години. Реално ако една компания вози по новите участъци от 
магистрала „Тракия“ тя е в нарушение на договора си.

 - Кой трябва да направи транспортната схема и защо тя се бави толкова време?
 - Топката е в транспортното министерство. За тази национална транспортна схема се говори от поне 7-8 години, но 

реално нищо не е направено. Става въпрос за много труд, ако се извърши вътре в министерството, или трябва да 
се осигурят много пари, ако схемата бъде изработена от външна организация или някой институт например. Иначе 
чисто технологично схемата може да бъде изработена за по-малко от половин година.

 - Това означава ли, че трябва да се прекратят съществуващите договори в момента?
 - Не, Ако схемата бъде изработена, просто при приключване на едни договори, съответната община ще знае какви 

разписания и се полагат и новите договори ще бъдат по тях. Така поетапно ще отпаднат старите договори и новата 
схема може да бъде въведена без сътресения.
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 - Господин Алексиев, изглежда ще имаме редовно 
правителство и ще трябва да предадете поста на 
нов министър. Какво му оставяте в наследство?

 - Бих казал, че оставям сектора стабилен. За два 
месеца свършихме много работа във всичките видове 
транспорт и успяхме да постигнем добри резултати. 
Много усилия положихме за подобряването на 
корабоплаването по река Дунав. Там успяхме 
да стартираме няколко много важни проекта -  
приключихме доставката на нов хидрографски кораб, 
стартирахме процедура за нов маркиращ кораб, 
а също и процедурата по избор на изпълнител за 
дрaгажни дейности в критичните участъци на реката. 
Закъснението за драгирането бе повод досега за 
сериозна критика от страна на Брюксел. Река Дунав е 
важен европейски коридор и единствената плавателна 
река на територията на страната ни, затова бе много 
важно тези проекти да стартират. 

 - Това драгиране ще позволи ли целогодишно 
използване на Дунав като плавателен коридор?

 - Да, тази процедура е за драгиране на критични 
участъци по река Дунав и да се надяваме, че след като 
сега обявихме процедурата, до края на годината ще има 
избран изпълнител. Това ще позволи в края на лятото и 
началото на есента да започне същинското драгиране, 
което в крайна сметка да повиши плавателността по 
реката. Защото всяко едно спиране на корабоплаването 
носи загуби както за собствениците и корабодателите, 
така и за българските пристанища по Дунав. Така, 
че по реката трябва да се работи доста сериозно и се 
надявам това да остане приоритет и за наследника ми. 

 - Какви други ангажименти би било добре да се 
продължат от вашия наследник?

 - Разбира се, железопътния транспорт. Там успяхме до 
голяма степен да стабилизираме системата. Имаше 
голям риск за неизпълнение на графика за движение на 
влаковете. Заварих изпълнение на 72%, а в момента то 
е на 93%. Това беше постигнато само с организационни 
мерки, без да се налагат, каквито и да е инвестиции. 
Също така успяхме да намалим закъсненията. От 2500 
минути на денонощие, както ги заварихме са намалели 
на 700 минути в рамките на едно денонощие. Това 
са закъсненията, възникнали по причина на БДЖ. 
Успяхме да намалим и закъсненията по вина на НК 
„Железопътна инфраструктура“. Там бяха около 1600 
минути, в момента са 680 минути. Това е сериозно 
подобрение в много добро темпо и трябва да се 
продължи с тези организационни мерки. Стартирахме 
и конкурси за ремонт на локомотиви, продължихме и 
процедурата за електрическите и дизеловите мотрисни 
влакове. Ускорихме процедурите за доставка на 
резервни части за ремонт на локомотиви и подвижен 
състав. Тези процедури бяха много забавени, а бяха 
необходими, за да не се нарушава графика. Започнахме 
преговори с потенциални китайски инвеститори за 
доставка на подвижен състав. Преговорите вървят 
доста динамично, като са уточнени техническите 
параметри на новия подвижен състав. В момента се 
разговаря с няколко китайски банки за финансиране 
на целия процес.

 - Възможно ли е да се появят проблеми със 
сертифицирането на този подвижен състав в 
рамките на ЕС? Вече имаме горчивия опит със 
спалните вагони на Тювасаж.

 - Тази техника и специално локомотивите вече са 
доставяни в рамките на ЕС, така че не вярвам да има 
проблеми с тях. Това е стандартен подвижен състав. 

ОСТАВЯМ СТАБИЛЕН ТРАНСПОРТЕН СЕКТОР И МНОГО СВЪРШЕНА 
РАБОТА

Христо Алексиев

Министър на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията

Януари – Март 2017 I 13

Интервю



Искам да направя едно уточнение, ние не водим 
преговори само с китайски фирми, процедурата е 
отворена, в нея могат да участват фирми, банки и/
или консорциуми от цял свят. За нас е важно да бъде 
защитен държавния интерес и интереса на БДЖ. 
Който предложи най-добър вариант за реализиране 
на този пакет, той ще спечели, без значение дали 
е от Азия, Европа или Америка. Пакетът включва 
- рефинансиране на старите задължения на БДЖ, 
закупуването на нов подвижен състав и производство и 
асемблиране на този подвижен състав тук, в България. 
Целият този инвестиционен пакет ще бъде предложен 
публично. Ще има процедура по договаряне, в 
съответствие с всички изисквания на българското 
законодателството. 

 - Вие продължихте поръчката за ремонт и поддръжка 
на мотрисните влакове, която бе доста критикувана. 
Защо все пак решихте да я продължите?

 - Въпросът е доста сериозен, защото тази процедура 
като цяло е закъсняла много във времето. Тя бе 
стартирана през януари. Всички мотриси или поне 
основната част от тях са изминали пробег от милион 
и двеста хиляди километра което означава, че по най-
бърз начин на тях трябва да бъде извършен основен 
ремонт. Самата процедура и според мен също има 
някои недостатъци, но ако я бяхме прекратили, щяхме 
да изпаднем в нелеката ситуация да 
останем с подвижен състав, който има 
спешна нужда от ремонт, а не е обявена 
процедура.
Друга причина, която ме накара да 
преосмисля прекратяването на  тази 
поръчка, е че все пак се явиха много 
участници.  Сред които най-големите 
фирми в бранша, което означава, че 
ще има конкуренция и могат да се 
постигнат добри резултати за БДЖ. 
Може би ако имаше по-малко участници 
щяхме да прекратим поръчката, но при 
положение, че три от най-големите 
европейски фирми участват, нека да видим какви 
резултати ще се постигнат.

 - Другата голяма държавна компания в сектора 
- НК „Железопътна инфраструктура“ успя ли 
да се превърне от „строителна фирма“, както я 
нарекохте, в орган, който да осигурява движението 
на влаковете?

 - На НКЖИ им поставих няколко конкретни задачи, 
като първа и основна е осигуряване на графика за 
движение на влаковете. Защото това е и основната 
функция на компанията – да  предоставя услугата 
за достъп до железопътната мрежа и управление 

на влаковото движение. Резултатите от смяната на 
приоритетите се виждат - най-вече във факта, че 
закъсненията по вина на НКЖИ намаляха сериозно. На 
второ място, те разработиха една програма за средни 
ремонти и механизирано подновяване на жп участъци, 
където има сериозни намаления с идеята навсякъде 
по жп мрежата да постигнем проектната скорост. Това 
до голяма степен ще доведе до по-високо ниво на 
инфраструктурата и услугата като цяло. Те имат такъв 
план със собствени ресурси - като например материали 
от кариерата в Карлуково и механизацията, която има 
НКЖИ и е доста сериозна предпоставка за година и 
половина да бъдат премахнати всички намаления по 
жп мрежата. И това е напълно реалистичен план.

 - В този план включва ли се участието на 
„Транспортно строителство и възстановяване“ 
(ТСВ)? Интегрирането на ТСВ към НКЖИ бе една 
от идеите, които се предложиха на кръглата маса за 
жп транспорт.

 - Тази тема изисква време да бъде решена, но е 
хубаво ТСВ да бъде интегрирано по някакъв начин 
към НКЖИ. Това ще увеличи възможностите на 
компанията да се справя с повечето от задачите си 
със собствени ресурси. Но подобна интеграция не е 
възможна в рамките на краткото управление на един 
служебен министър.

 - Има ли опасност за някои от големите транспортни 
проекти заради забавени срокове?

 - Това е друга задача, която беше свършена - 
приключването на проектите от стария програмен 
период. Миналата седмица открихме участъка от 
Стара Загора до Бургас, Септември - Пловдив, 
интермодалния терминал в Пловдив. Участъкът 
Пловдив - Свиленград също приключи. Усвояването 
на средствата по железопътните проекти е над 95%, 
което е изключително високо ниво в сравнение с 
другите държави от ЕС. Колкото до новите проекти - 
част от тях вече стартираха. 
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Другият ангажимент, който бях поел бе да се подготвят 
тръжните процедури за новите отсечки. Те вече са 
готови, като въпросът е дали да се пуснат сега или 
да се изчака следващият министър да застъпи. Най-
вероятно ще оставя на него всичко накуп, готово за 
стартиране, за да може той да обяви тези процедури.

 - Какво е положението с АМ „Струма“?
 - Магистрала „Струма“ е много закъснял проект. Тя 

беше така заварена от служебното правителство 
и аз смятам, че вече е доста рискова като проект. 
Затова съм помолил колегите от Агенция „Пътна 
инфраструктура“ да работят по план Б и това е да се 
ускори проектирането на пътя Видин – София. Ако 
„Струма“ се забави прекомерно, този обект ще бъде 
включен на негово място в оперативната програма. 
Хубавото е, че който и да е участък от пътя Видин - 
София да бъде включен, той ще бъде добре приет от 
Европейската комисия. Но все пак да уточня - много 
по-добре е АМ „Струма“ да се реализира и да не се 
стига до план Б.

 - Преди по-малко от месец на няколко стотин 
метра от Вашето министерство протестираха 
автобусните превозвачи. Те протестираха срещу 
конкурс, обявен от Столична община, но в крайна 
сметка всичко опира да изготвянето на нова 
национална транспортна схема.  В състояние ли 
е МТИТС да изготви тази схема и въобще стои ли 
този въпрос на дневен ред?

 - Националната транспортна схема е много важен 
въпрос. Аз съм „за“ изготвянето на такава схема, но 
разбира се няма как това да стане за два месеца. Това, 
което съм разпоредил, по него се работи и се надявам 
до края на моя мандат да е факт, е разработването 
на по-ясна методика за разпределяне на субсидиите 
за автобусни превози към общините. Но това е само 
началото. Нова транспортна схема трябва да има със 
сигурност. Няма как тя да стане само с усилията на 
транспортното министерство - трябва да се организират 
и други институции - общините, регионалното 
министерство. Конкретно за протестите - говорих с 
г-жа Фандъкова и тя обеща да провери и контролира 
процедурата, но в крайна сметка отговорността за нея 
е изцяло на общината. 

 - Успяхте ли все пак с нещо да помогнете на 
автомобилния бранш?

 - Успяхме да помогнем на бранша като решихме един 
сериозен проблем - с командировъчните на българските 
шофьори. Те по нормативна база трябваше да плащат 
при същите условия командировъчни на базата на 
страната, през която преминават. Това щеше да доведе 

до понижаване на конкурентоспособността им и оттам 
до загуба на пазарен дял. Имаше опасност да се стигне 
дотам, че големите превозвачи да се регистрират в 
чужбина само заради това изискване. Този въпрос 
бе решен доста бързо, като направихме промяна в 
наредбата, както и професионално становище по 
прилагането на тази наредба и това изискване отпадна. 
Оказа се, че в нашата нормативна база бяха поставени 
ненужни утежнения, които реално не водеха до 
ползи, а до неконкурентоспособност на българските 
превозвачи. А говорим за сектор, който е много 
силно развит и носи едни много сериозни приходи в 
националния бюджет.

 -  Друга гореща тема е летище София. Правителството 
ви послуша и взе окончателно решение да спре 
концесията. Не се ли притеснявате, че може да 
се влезе в един затворен кръг на обявяване и 
прекратяване на концесията?

 - В доклада съм посочил какви са проблемите в 
прекратената процедура и върху какви промени трябва 
да се наблегне, ако тя се стартира отново. Трябва да 
се гарантира дългосрочно развитие и инвестиции в 
летището, въз основа на критерии, които ще гарантират 
привличане на допълнителен трафик. Защото в 
момента, както бе планирана концесията, тя щеше да 
доведе до отлив на трафик и съответно повишаване на 
летищните такси. А това да рефлектира върху цените 
за крайните ползватели. Концесията бе структурирана 
така заради голямото първоначално плащане, което ще 
бъде признато като разход при формиране на летищните 
такси. Те от своя страна щяха да скочат поне с 20 млн. 
лева на годишна база. Самата процедура можеше да 
е по-добре формулирана, да има по-добър маркетинг 
и популяризиране, за да не се стига до сравнението 
с летището в Белград. То е абсолютно същото като 
софийското, като трафик и инфраструктура, но успя 
да привлече 27 кандидата за концесия, а ние щяхме 
да имаме не повече от 3-4. И то в най-добрия случай. 
Има и други неща, които трябва да бъдат прегледани 
и прецизирани. Задължително е да се направи нов 
трафик анализ. Защото заложените трафик анализи в 
старата концесия са с около 20% по-ниски от реалния 
в момента. Това може да доведе до свръхпечалба за 
концесионера и нарушаване на икономическия баланс. 
Трябва преструктуриране на цялата сделка, за да може 
държавата да извлече максимален резултат от тази 
концесия.  Междувременно говорих и с представители 
на Световната банка и те са готови да станат консултант 
по сделката. Това обаче ще бъде възможност, от която 
би се възползвал следващият транспортен министър.
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надежда за българсКата железница

Кръглата маса за жп транспорта даде конкретни 
предложения към държавата

„Нека бъдем реалисти за настоящето и оптимисти 
за бъдещето на железницата“, обяви председателят на 
Форум за балкански транспорт и инфраструктура Петър 
Мутафчиев при откриването на кръглата маса, посветена 
на предизвикателствата пред българските железници 
за изход от кризата. Той призова ръководителите в 
жп транспорта и БДЖ да не се оправдават с дълга на 
компанията, а да търсят начини той да бъде управляван 
и рефинансиран.

При откриването на кръглата маса доста директен към 
двете държавни жп компании бе служебният транспортен 
министър Христо Алексиев, който не спести критиките 
си. „ Забравихме, че най-важно за НКЖИ е как работи 
със своите клиенти и че трябва да осигурява движението, 
а тя реално се превърна в строителна фирма. Проблем 

са и просрочията в ремонтите, но трябват година – две 
да се достигнат проектни скорости.“, категоричен бе 
министърът.  Според него досега от БДЖ са обръщали 
внимание на счетоводната си политика, а не на превоза 
на пътници и товари. Това е причина БДЖ да не може да 
изпълнява графика си и да се наложи. Отношението към 
клиента е абсолютно неглижирано, констатира Христо 
Алексиев.

Трябва да се изработи краткосрочен план, за да се 
осигури ГДВ и изпълнението на договора с БДЖ. Според 
министъра добър знак за новото ръководство е, че са 
успели да повишат от 77% на 90%  изпълнението на 
ГДВ. Основно предизвикателство е,че жп транспортът 
все още не е конкурентоспособен, коментира Алексиев.

Управлението на БДЖ да се съсредточи в пътнико 

и товарообразуващите центрове, предложи бившият 
председател на парламентарната транспортна комисия 
проф. Йордан Мирчев. Според него положението в 
железниците е критично, но това не се дължи толкова 
на задълженията на дружеството, колкото на недоброто 
управление в последните години.

Слабият мениджмънт е една от причините 
националният превозвач да влоши отношенията си 
с останалите участници в железопътния процес и 
респективно това е довело до намаляване на пазрния дял 
накомпанията.

Мирчев предложи комплекс от мерки, като една 
от тях предвижда създаването на надзорен съвет в 
транспортното министерство, в който участие да вземат 
представители на трите държавни дружества – БДЖ, 
НКЖИ и ТСВ, на частните жп превозвачи, както и на 
организации от неправителствения сектор.

Въвеждане на европейски регламент  за правата на 
пътниците и създаване на независима железопътна 

агенция поиска Варужан Апелян от Асоциация 
„Приятели на железопътния транспорт“. Според него 
заплащането на държавата за извършваната услуга от 
БДЖ трябва да се извършва не на влаккилометър, а 
на пътникокилометър. Освен това трябва да се въведе 
независимо оценяване на извършваната услуга, което да 
определя степента на удовлетворение на пътниците .

Необходимо е и националният регулатор да бъде 
независим, за да може обективно да извършва контрола 
и проверките по изпълнение на услугата, поиска Апелян. 
Той даде пример с британската железопътна агенция, 
която е на директно подчинение на английската кралица.

Какво обобщиха и изпратиха на транспортния 
министър организаторите на кръглата маса:

В областта на управление на железопътната услуга:
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1. Предприемане на мерки за устойчиво управление 
на дълга чрез възобновяване разговорите 
с кредиторите, търсене на възможности за 
рефинансиране на дълга.

2. Налагане на нов стил за договаряне на 
корпоративно управление на железопътните 
предприятия чрез сключване на нов тип 
мениджърски договори с ръководствата на БДЖ 
и НКЖИ с ясни ангажименти за количествени и 
качествени показтели. Налагане на конкурсния 
принцип при избор на ръководители на 
държавните жп предприятия.

3. Да се създаде оперативен съвет към министъра на 
транспорта, който да осъществява необходимата 
оперативна координация между НКЖИ и 
дружествата за товарни и пътнически превози  по 
отношение на технологичното взаимодействие 
при управлението на влаковата работа и общата 
инвестиционна политика за развитие.

4. Пълен контрол по използването на средствата от 
бюджета. Да спре безцелевото харчене на пари, 
като инвестициите се насочат към политики 
с ясна цел – растеж на превозите и приходите, 
устойчива и конкурентоспособна жп услуга, 
отговаряща на потребностите на гражданското 
общество и българската икономика. 

5. Подготвяне на промени в Закона за железопътния 
транспорт за по-ефективно оперативно 
управление на железопътните превози и 
координация между отделните предприятия.

Неотложни оперативни мерки:
В областта на пътническите превози:
1. Управителят на „БДЖ Пътнически превози“ и 

Генералният директор на ДП „НК Железопътна 
инфраструктура“ (НКЖИ) да осигурят всички 
необходими условия и пълен контрол за спазване 
на Графика на движение на пътническите 
влакове при заминаване и пристигане, 
както и необходимата информация по време 
на пътуването. Да се въведат финансови 
отговорности спрямо служителите, които 
осигуряват техническите и експлоатационни 
условия за движение на влаковете.

2. За новият ГДВ през м. декември 2017 година да се 
разработи нова транспортна схема за свързаност 
и достъпност до железопътната пътническа 
услуга, структурирана по категория на влаковете 
и характера на пътникопотока.

3. Да се извърши анализ за необходимия ремонт 
и брой локомотиви, а също така за ремонта 
и рециклирането на пътнически вагони и 
мотрисни влакове за  техническото обезпечаване 
на пътническите влакове по новия ГДВ

4. НКЖИ да осигури по направленията, където 
се извършва модернизация и ремонт на 
железопътните линии, необходимите технически 
условия от страна на изпълнителите на проектите 
да не се нарушава договорената технология на 
ограничаване или прекъсване на движението 
на влаковете. Технологията на изпълнение на 
проектите да се съгласува с БДЖ.

В областта на товарните жп превози:
1. МТИТС да анализира и преразгледа таксите 

за достъп до жп инфраструктурата на жп 
превозвачите съобразно равнопоставеността на 
различните видове транспорт. 

2. НКЖИ, „БДЖ Товарни превози“ и частните жп 
превозвачи да преразгледат инфраструктурните 
такси за достъп и ползване на таксите за 
ползване на железопътната инфраструктура, 
като се диференцират в зависимост от обема 
на превозените товари и определят бонуси в 
зависимост от предоставените товари. 

3. БДЖ Товарни превози“ да промени радикално 
пазарното си поведение: чрез подобряване на 
преките връзки с речните и морски пристанища, 
както и с индустриалните зони, възстановяване и 
изграждане на регионални структури в регионите 
с потенциал за растеж на товарните потоци. 

4. Да се предприемат нобходимите мерки за 
създаване на организация за предлагане на пълна 
услуга на товарите „от врата до врата“

5. Спешно да се проучат възможностите и интереса 
на БДЖ Товарни превози за участие в концесията 
на терминала за интермодални превози в гр. 
Пловдив и поставяне на началото на програма 
в железопътното предприятие за организация и 
реализация на интегрирана транспортна услуга. 
Да се регламентира равнопоставеност за достъп 
до услугата за всички желаещи превозвачи.

6. Да се проучи целесъобразността от отдаване 
на концесия на дружеството „БДЖ – Товарни 
превози“ като цяло в случай, че не бъде осигурен 
растеж на превозите и приходите през 2017 г. и 
то продължи да генерира оперативни загуби. 

7. Реорганизация на маркетинговата дейност, като 
заплащането на маркетинговото звено зависи от 
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Средносрочни мерки 2018 – 2022 година:
1. Подготовка и разчети за необходимостта от 

нови локомотиви, нови мотрисни влакове и 
пътнически вагони за конкурентна пътническа 
услуга в краткосрочен план към 2022 година и в 
дългосрочен – към 2030 г.  

2. Проучване на целесъобразността от 
либерализация на пътническите превози на 
базата на смесени дружества между „БДЖ 
Пътнически превози“ и стратегически 
железопътни оператори с опит и технологичен 
капацитет.

3. БДЖ съвместно с общини със значителни 
регионални и крайградски пътнически превози 
да поготвят проекти за съвместно участие 
и финансиране по ОП „Региони в растеж“, 
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и 
ОП „Околна среда“. По тези ОП е възможно 
да се финансират проекти за модернизация 
и производство на пътнически вагони за 
регионални и крайградски влакове, както и за 
междуобластни пътнически влакове. 

4. Изготвяне на проект за модернизация, ново 
технологично оборудване и условия на труд 
в пътническо депо – Надежда за подготовка 
на влакове от ново поколение за пътнически 
превози след завършване модернизацията на жп 
линията от Септември до София до края на 2022 
година. 

5. Подготовка на проект за модернизация и 
технологично оборудване и условия на труд в 
базовите локомотивни депа. 

6. Подготовка на експлоатационен персонал за 
основните дейности в железниците, както и на 
ръководни кадри за по-добро управление на 
железопътния транспорт. 

7. За да се избегне пагубното влияние от 
периодичните смени на ръководни кадри на 
различните нива на управление в железниците 
да се разработи и приеме от МС дългосрочна 
политика за корпоративното управление и 
развитие на българските железници, в която да 
се определят приоритетните политики на база 
предимствата на железниците за по-икономична, 
по-екологична и по-безопасна транспортна 
услуга.

8. Да се извърши общ анализ и оценка на преките 
и косвени разходи за българската икономика от 
неефективната транспортна схема за товарни 
превози, като предимствата и недостатъците 
на железопътния и автомобилния транспорт 

да бъдат база за регулиране на транспортната 
услуга по успоредните пътни и железопътни 
направления чрез таксата за достъп и ползване.

9. Политиката за достъп и ползване на пътната 
и железопътната мрежа да бъде приоритет на 
Министерството на транспорта, като ключов 
регулатор на пазара на транспортни услуги за 
българската икономика и защита на интересите 
на страната от транзитните превози. 

10. Създаване на съвместни дружества по принципна 
на „Булвагон“ за модернизация на пътнически 
и товарни вагони, а също така и дружество за 
производство на нови влакове със стратегически 
инвеститор.

11. Изготвяне на обща стратегия за развитие на жп и 
пътната инфраструктура на Република България 
и определяне на източниците за финансирането й 
(държавен бюджет, ПЧП, европейски фондове).

12. Преразглеждане на статута на ДП „ТСВ“ с цел 
включването му в структурите на НКЖИ с цел по-
ефективно управление на средствата за ремонт и 
поддръжка на железопътната инфраструктура. 

13. Предприемане мерки за засилване на 
обществения контрол при сключването на 
обществени поръчки в БДЖ и НКЖИ, договорите 
за управление на държавните дружества, както 
и в контрола на изпълнението на Договора за 
обществена услуга с жп транспорт. 

Първите резултати от реализирането на тези и 
други мерки ще променят финансовото състояние на 
железниците чрез увеличаване на пазарния дял, растеж 
на превозите и приходите, устойчива и конкурентна жп 
услуга. 

Новата пътническа схема за свързаност и достъпност 
ще осигури до 2-3 години ръст на пътническите превози 
до 30-35 млн. пътници. Това означава 25-30 млн. лв. 
повече приходи, намаляване на разходите с 10-15 млн. 
лв., респективно увеличаване на собствения финансов 
ресурс с 35-40 млн. лв. и съотношение на държавното 
участие към собствените приходи до 2:1 при сегашно 
4:1. 

Общата потребност от ремонт на пътнически вагони, 
включително и рециклирани е 120-150 вагона. Общата 
инвестиция за нови и рециклирани пътнически вагони 
и доставка на влакове от ново поколение е в границите 
350-400 млн. лв.  

Товарните превози, които ще осигурят използването 
на капацитета на железопътната инфраструктура и 
увеличаването на пазарния дял до 12-15% от пазара на 
транспортни услуги. 
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Oт интраоперативност Към 
интероперативност

АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ЗА 
БЕЗОПАСЕН ПРЕХОД ОТ ИНДИВИДУАЛНИТЕ 
ИНТРАОПЕРАТИВНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ СИСТЕМИ 
КЪМ ЕДИННАТА ЕВРОПЕЙСКА ОПЕРАТИВНО 
СЪВМЕСТИМА ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИСТЕМА
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По различни причини през последните десетилетия 
стана значително пренасочване от железопътния към 
автомобилния транспорт. Основните причини за това са 
посочени в увода на докладa, както и непоследователната 
транспортна политика, като се вземат предвид 
екологичните и икономически предизвикателства. Без да 
бъде постигната техническа и оперативна съвместимост 
на железопътния транспорт не е възможна политическа 
визия за стимулиране пренасочването от автомобилния 
и въздушния към железопътния транспорт. Докладът 
описва широка гама от технически бариери между 
отделните интраоперативни железопътни системи 
по отношение на съоръженията на железопътното 
строително инженерство,  тяговото електрозахранване, 
контрола,управлението и сигнализацията, както и 
прилаганите средства за гарантиране на поетапна 
конвергенция на техническите решения, като се вземат 
предвид безопасността и техническата съвместимост, 
както и други съществени изисквания, а именно: 
надеждност, достъпност, здраве и екология.

Ключови думи: железопътна система, оперативна 
съвместимост, интраоперативност, железопътно 
строително инженерство,  тягово електрозахранване, 
контрол,  управление и сигнализация, кръстосано 
приемане, безопасност.

1. УВОД
Няма съмнение, че през последните десетилетия 

стана значително пренасочване от железопътния към 
автомобилния транспорт. Железопътният транспорт 
е създаден и изграден в значителна степен през 19-ти 

век. Ако развитието на железопътния транспорт не се 
беше случило, индустриалната революция на 19-ти век 
нямаше да бъде толкова успешна, тъй като железопътният 
транспорт е създал гръбнака за националните икономики, 
допълвайки в значителна степен транспортните връзки 
между отделните държави, разчитащи предимно на 
морските и речни водни пътища. 

След Втората световна война индустрията, която 
беше ориентирана и развита в посока производство 
на самоходни военни превозни средства (мотори, 
коли, камиони, танкове,..) и оборудването за тях 
(особено двигатели), се оказа на ръба на оцеляването. 
В резултат на политически решения тази индустрия 
се преориентира към производство на пътни превозни 
средства за цивилния живот, за да се сведе до минимум 
огромната безработица, която можеше да доведе до 
икономическа криза (подобна на тази от 20-те години на 
20-ти век, която се смята за една от причините за Втората 
световна война). Успешно бе създадена необходимост 
от индивидуални автомобили. Нарастващият брой на 
пътни превозни средства изисква интензивно развитие 
на пътната мрежа, което се случва през 50-те години 
на миналия век. Могат да бъдат посочени различни 
фактори, които  са подпомагали успеха на автомобилния 
транспорт в миналото и които спомагат за това и сега. 
През годините, от луксозни стоки колите се превърнаха 
в продукт за оформилата се средна класа в развиващите 
се богати общества, за да станат сега необходимост за 
домакинствата каквито са например хладилниците. 
Пътищата са пълни с коли. Задръстванията се 
увеличават. Общественият транспорт е задължителен, 
особено в развиващите се агломерации. Промените в 
организацията на индустрията от цялостно производство 
в отделни обекти чрез поддоставчици на компоненти 
и модули към глобализация на производството с 
разширени вериги за доставка, както и промените в 
дистрибуцията от складове и магазини към доставки 
от врата до врата и други подобни услуги, предизвика 
огромно търсене на транспортни услуги. За да отговори 
на търсенето транспортът сега трябва да бъде в 
състояние да предложи такива услуги, независимо от 
това къде се намират местата на експедиране на товарите 
и дестинациите. Това изисква такива видове транспорт, 
които са без технически ограничения, безпроблемен 
транспорт, като всяко превозно средство да е подходящо 
за използване във всяка част от инфраструктурата. Това 
е среда, в която железопътният транспорт трябва да 
докаже своята полезност.
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2. ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И 
ИНТРАОПЕРАТИВНОСТ 

2.1. ОПЕРАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ И НОВИЯТ 
ЕВРОПЕЙСКИ ПОДХОД КЪМ МЕРКЕТИНГА И 
ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ  

От 1996 г. насам Европейският съюз все повече 
и повече тласка железопътния транспорт към 
задоволяване на сегашните транспортни нужди. 
През 1996 г. европейските парламентаристи 
приеха директива за оперативна съвместимост на 
високоскоростен железопътен транспорт, а през 2001 
г. – за конвенционален железопътен транспорт, имайки 
предвид набора от решения, които трябва да бъдат общи, 
за да се постигне безпроблемен железопътен транспорт в 
рамките на вътрешните европейски граници. В момента 
за железопътния транспорт в Европейския съюз действа 
директива за оперативна съвместимост [1] и директива 
за безопасност на железопътния транспорт [2]. Пълна 
картина на европейските и полските изисквания е 
описана в съвместна публикация от миналата година [6].

От правна гледна точка оперативната съвместимост на 
железопътната система се определя като „способността 
на дадена железопътна система да позволява безопасно 
и непрекъснато движение на влакове, която постига 
изискваните нива на ефективност на железопътните 
линии и която е в съответствие с всички регулаторни, 
технически и експлоатационни условия, които трябва 
да бъдат изпълнени, за да отговаря на основните 
изисквания“. Тези изисквания са ключът за разбиране 
на горното определение и произтичащите от него 
резултати.

Основните изисквания са пряко свързани с така 
наречените „нови европейски принципи на подход“, 
използвани за определяне на изискванията към 
продуктите и услугите, които трябва да бъдат включени 
в общия европейски пазар,  пряко свързани с четирите 
основни европейски свободи: свободно движение на 
хора, услуги, капитали и стоки. По-специално, те се 
отнасят до свободното движение на хора, включващо 
кръстосано приемане на експертни умения в цяла 
Европа, както и свободно движение на стоки, включващо 
кръстосано приемане на продукти в цяла Европа, в 
съответствие с принципа „веднъж приети в която и 
да е европейска страна-членка –  валидни за целия 
европейски пазар“.

За железопътната система са формулирани шест 
основни изисквания: безопасност, надеждност и 
пригодност, здраве,  опазване на околната среда, 
техническа съвместимост и достъпност. Начинът, 
по който те трябва да се разбират е обяснен в едно 
от приложенията към директивата за железопътната 
оперативна съвместимост, само на четири страници. За 
да отговори на основните изисквания за безопасност 

железопътната система трябва да бъде обезпечена в пет 
области. Директивата [1] конкретно посочва, че:
 - „Проектирането, изграждането, както и монтажа, 

поддръжката и мониторинга на критичнитe за 
безопасността компоненти и по-специално на 
елементите, които участват в движението на влаковете 
трябва да бъдат такива, че да гарантират безопасността 
на ниво отговарящо на целите, определени за мрежата, 
включително тези при специфични влошени условия.“

 - Параметрите, свързани с контакта колело/релса 
трябва да отговарят на изискванията за стабилност, 
необходими за гарантиране на безопасно движение 
при максималната разрешена скорост. Параметрите 
на спирачното оборудване трябва да гарантират, че е 
възможно спиране в рамките на определения спирачен 
път при максималната разрешена скорост.

 - Използваните компоненти трябва да издържат на 
всякакви нормални и екстремни натоварвания, които 
са уточнени за периода на употребата им. Отражението 
върху безопасността на каквито и да е инцидентни 
повреди трябва да бъде ограничено чрез подходящи 
средства.

 - Проектирането на стационарните съоръжения и 
подвижния състав, както и подборът на използваните 
материали трябва да бъдат насочени към ограничаване 
на пораждането, разпространението и последиците от 
огън и дим в случай на пожар.

 - Всички механизми, предназначени да бъдат използвани 
от потребителите, трябва да бъдат проектирани така, 
че да не се нарушава безопасното им функциониране 
или здравето и безопасността на потребителите, 
ако се използват по предвидим начин, макар и не в 
съответствие с написаните инструкции.“

за спазване на основните изисквания за техническа 
съвместимост директивата изисква:
 - „Tехническите характеристики на инфраструктурата 

и стационарните съоръжения трябва да са съвместими 
едни с други и с тези на влаковете, които ще се 
използват от железопътната система.”

Другите основни изисквания, а именно надеждност 
и здраве, както и околна среда и достъпност са 
свързани съответно с осигуряване на високо качество 
на транспортните услуги и свеждане до минимум на 
всеки риск за здравето на пътниците, работниците и 
гражданите, както и свеждане до минимум на какъвто и 
да е риск за околната среда и осигуряване на достъпност 
на железопътния транспорт за лица с намалена 
подвижност (от хора с малки деца до хора, използващи 
инвалидни колички).

Железопътната система, както и железопътните 
продукти и услуги, могат да се считат за оперативно 
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съвместими само ако са изпълнени всички приложими 
основни изисквания. Те се считат за изпълнени, когато 
са спазени подробните изисквания „регулаторни, 
технически и експлоатационни условия“. Ето защо 
Европейската комисия прие като задължителни 
единадесет Технически спецификации за оперативна 
съвместимост (TSIs), формулиращи подробни 
изисквания диретно или индиректно, например чрез 
посочване на съответните Европейски норми (ENs) и 
Европейски спецификации [9].

Само продукти, които отговарят на хармонизираните 
основни изисквания могат да бъдат пуснати на пазара 
на Европейския съюз [4]. Сертифицирането от ЕК 
доказващо, че основните изисквания са изпълнени, се 
основава на Европейски модули за съответствие [3]. 

2.2. ИНТРАОПЕРАТИВНОСТ И ПОДХОДЪТ НА 
ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ КЪМ СВЪРЗАНИТЕ С 
ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ  

Основните изисквания са изпълнени от 
съществуващите железопътни системи на отделните 
държави-членки на Европейския съюз. Няма съмнение, 
че по отношение на изискванията на националното 
законодателство съществуващите железопътни линии 
във Франция, в Германия и Полша са безопасни, 
надеждни, достъпни и не създават неприемлив 
риск за здравето и околната среда. Освен това, 
техническите характеристики на инфраструктурата и на 
стационарните съоръжения са съвместими едни с други 
и с тези на влаковете, които се използват. Отделните 
железопътни системи са също технически съгласувани, 
но съгласуваността е осигурена само на територията 
на отделните държави. Ето защо, не можем да кажем, 
че отделните железопътни системи в отделните страни 
са оперативно съвместими – те не са оперативно 
съвместими една с друга.

Разглеждайки мрежите за пренос на данни и по-
специално интернет като глобален хармонизиран 
стандарт за обмен на данни, и интранет, който се 
използва като стандартно решение в ограничен кръг 
зони, например от частни корпорации, можем да 
видим някои прилики. Можем да кажем, че отделните 
железопътни системи в отделните държави-членки са 
интраоперативни. Те отговарят на основните изисквания 
в съответствие с националните изисквания и има 
техническа съвместимост между всички компоненти, 
които се използват в отделните мрежи и подвижния 
състав, използван в отделните държави.

2.2.1. ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 
РЕШЕНИЯ ЗА  ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ  
- РОЛЯ В ОТБРАНИТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА 
СТРАНИТЕ 
 Развитието на железопътните системи стана доста 

отдавна, в друга социално-политическа ситуация. 
Страните се отнасяха към железниците като към 
квазивоенни сили. И до сега, по специални поводи 
персоналът на железниците носи униформи. Все още 
в железниците съществуват чиновете, които са били 
използвани в миналото по същия начин като военните 
и полицейските чинове. Също така, по исторически 
причини, управленските структури в железопътния 
транспорт са подобни на тези в отбраната. 
Бронираните влакове вече са излезли от употреба 
(сега са останали само в Северна Корея), но военното 
наследство все още оказва влияние върху сегашните 
технически ограничения.

През 19-ти век страните строящи железопътни линии 
е трябвало да си отговорят на един важен въпрос – как 
да се гарантира, че нашите врагове, нашите съседи, няма 
да използват нашите собствени железопътни линии и 
техните железопътни превозни средства, за да придвижат 
войските си навътре в нашата територия, а може би да 
достигнат даже до столицата ни? Железниците бяха 
добре дошли, но трябваше да бъдат изцяло под контрола 
на държавата. Това е една от причините за различните 
междурелсия: 1668 мм на Пиренейският полуостров, 
1520 мм (първоначално 1524 мм) и 1435 мм помежду на 
голяма част от територията на Европа.

2.2.2. РОЛЯТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА 
ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНИТЕ ИКОНОМИКИ 
- ТРАНСПОРТЕН ГРЪБНАК И В ПОДКРЕПА ЗА 
НАЦИОНАЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Железниците са добре дошли на първо място като 
вид транспорт, който позволява пренасянето на голямо 
количество стоки на сравнително дълги разстояния. 
Бързо растящата нужда от производство на електрическа 
енергия изисква изграждането на електроцентрали, а 
въглищните електроцентрали изискват непрекъсната 
доставка на огромно количество въглища. Една 
единствена енергийна клетка, която се изгражда днес в 
Oстролека (1 000 MW) изисква дневно дванадесет пълни 
товарни влака  с въглища. Развитието на железопътния 
транспорт става  необходимост за развитието на 
индустрията. Освен това, произведените стоки трябва 
да бъдат пренесени до различни места. Компоненти и 
монтажни части трябва да бъдат доставени на крайните 
производствени предприятия. Произведените стоки пък 
трябва да бъдат транспортирани до складове и магазини. 
Железопътният транспорт става транспортен гръбнак на 
националните икономики.

Освен това, строежът на железопътни линии 
и производството на подвижен състав създава 
допълнителна необходимост от транспорт. За парните 
локомотиви също са необходими въглища, които 
трябва да бъдат на разположение по протежение на 
железопътните линии. Около една трета от железопътния 
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превоз е била за доставка на въглища по железопътните 
трасета, за да се гарантира наличието на въглища за 
парните локомотиви. Затова електрификацията на 
железниците е приветствана.

Има четири основни системи за тягово 
електрозахранване, които са в употреба по основните 
железопътни линии: 1.5 kV DC (постоянен ток) и 3 kV 
DC, както и 15 kV 162/3 Hz AC (променлив ток) и 25 kV 
50 Hz  AC. Приложението им е създало допълнителна 
техническа бариера, която е добре дошла от военна 
гледна точка. Същевременно, железниците започват да 
подпомагат националните икономики и по друг начин. 
Националните индустрии разработват  специални 
технически решения за националните железници. 
Огромните обществени поръчки са в подкрепа на 
националните икономики. Тяговата електрозахранваща 
система 15 kV 162/3 Hz AC е разработена от германската 
индустрия за немските железници, подпомага 
икономиката на страната и създава допълнителни 
технически трудности по границите на Германия. 
Понастоящем преодоляването на тези бариери е 
предизвикателство, например по отношение на 
преминаването от 3 kV DC към 25 kV 50 Hz AC [8]. 
Свързаността на техническите решения за железниците 
на ниво отделни железопътни мрежи, заедно с 
техническите бариери по границите е изглеждало 
идеално решение. Международният железопътен 
транспорт бе възможен, но той се основаваше главно на 

движение на нетягови превозни средства през границите. 
Влакът пътуващ от Москва до Париж теглеше вагони 
през пет страни, използвайки пет технически различни 
локомотива, всеки съвместим с една от петте национални 
мрежи.

От 70-те години на 20-ти век развитието на 
контрола на управлението и сигнализацията подпомага 
националните индустрии и създава допълнителни 
гранични бариери.  

2.3. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕХОД ОТ 
ИНТРАОПЕРАТИВНОСТ КЪМ ОПЕРАТИВНА 
СЪВМЕСТИМОСТ

От тогава измина време. Индустрията промени 
същността си и от национална се превърна в 
международна и световна. Светът стана по-малък 
поради процесите на глобализация. Вече не гледаме 
на съседите си (поне до сега в Европа) като на наши 
врагове. Автомобилният и въздушният транспорт, които 
се развиваха през последните десетилетия на 20-ти век 
не бяха повлияни толкова значително от отбранителната 
политика и от фокуса върху националните индустрии.

Сравнение между различните видове транспорт е 
подготвено от Агенцията за железниците на Европейския 
съюз в рамките на работата по т.нар. Четвърти пакет за 
железниците и наскоро представено в Полша [7]. На тази 
основа полезността на различните видове транспорт е 
показана по-долу.

 

Морски 
транспорт

Железопътен 
товарен 

транспорт 

Железопътен 
пътнически 
транспорт 

Автомобилен 
транспорт

Въздушен 
транспорт

Вид трафик международен ционален и 
международен

предимно 
национален

ционален и 
международен международен

Правна рамка международен национални(*) национални(*) международен международен

Национални продукти не се изискват изискват се изискват се не се изискват не се изискват

Правила за работа международен национални(*) национални(*) международен международен

Полезност за веригите 
за доставки

напълно ограничено ограничено напълно напълно

Фиг. 1. Полезност на различните видове транспорт за веригите за доставки
(*) – в ЕС частично европейски 
 
Както може да се види, автомобилният, въздушният и морският транспорт осигурявят съгласуваност между 

транспортните средства и транспортната инфраструктура и използват общи правила и следователно може да се 
разглеждат като оперативно съвместими не само на европейско равнище, докато железопътната система се състои от 
набор от интраоперативни железопътни системи, които не формират една оперативно съвместима система.
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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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