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Новини от България
над 2 000 дръвЧета засадиХа 
служителите на нКжи в ежегодната 
аКция „Красива гара“

В края на април за 10-та година се проведе 
инициативата „Красива гара“. Всички служители на 
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 
се включиха в традиционното почистване на гарите 
и прилежащите им площи на територията на цялата 
страна. 

За първи път тази година бяха засадени и над 2 000 
дръвчета и цъфтящи храсти, предоставени безвъзмездно 
за кампанията от  gorata.bg (Гражданска инициатива, 
чиято цел е засаждането на 1 млн. дръвчета).

Почистването на железопътната инфраструктура се 
извърши по предварително разпределение по райони. 
Административният персонал почисти районите на 
Централна жп гара София, гара София-север, гара 
Подуяне, гара Илиянци, гара Искър и гара Захарна 
фабрика. Регионалните поделения в София, Пловдив, 
Горна Оряховица, Бургас и Шумен се погрижиха за 
приветливия вид на своите обекти и териториите около 
съответните гари в страната. 

В рамките на кампанията бяха почистени и 
административни сгради, чакални, градинки  и други 
помещения от железопътната инфраструктура.   

Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“, като управител на железопътната 
инфраструктура, стопанисва 298 гари, 392 спирки, 17 
разделни постове, сгради на железопътни участъци 
и четни помещения, сгради на маршрутно-релейни 
централизации (МРЦ), трафопостове, тягови подстанции 
и др. 

Тази година са предвидили повече от 4 млн. лв. за 

ремонти на гарите. Предстои избор на изпълнител 
за изготвяне на инвестиционни проекти за жп гари 
Ямбол, Айтос, Стамболийски, Септември и Шумен. 
Съвсем скоро ще започне реконструкцията на жп гара 
Долно Езерово. В момента се извършват ремонтни 
дейности и на жп гари Медковец, Костинброд, Перник 
разпределителна, Сахране, Змейово, Дунавци, Лозарево, 
Костандово, Стражица, Черквица, Разделна, както и 
перони на гари Драгичево, Берковица, Бойчиновци. 

С европейско финансиране предстои да бъдат 
напълно обновени 6 жп гари. Това са софийските 
Казичене, Подуяне и Искър, както и тези в Карнобат, 
Стара Загора и Нова Загора. 

парКингът оКоло националния 
стадион ще има оКоло 100 платени 
места

София остава без безплатен паркинг в центъра 
на града. В единствената зона, в която не се плаща - 
около Националния стадион „Васил Левски“, ще бъдат 
сложени бариери и ще се въведе такса. Решението 
беше взето на заседание на Столичния общински съвет. 
Мястото е пълно с автомобили, трябва да ограничим това 
безразборно паркиране. Нужно е да осигурим нормално 
придвижване до парка. Това коментира в „Денят 
започва“ Николай Стойнев, вносител на предложението.

Ще бъдат обособени не повече от 100 места за 
паркиране. Ще има бариера, апарат за самотаксуване, 
охрана, видеонаблюдение. Таксата ще бъде конкурентна, 
но не е определена, като ще бъде съобразена със зоните 
за паркиране, каза общинският съветник от ГЕРБ.

Инвестирахме сериозни средства в развитието на 
градски транспорт, коментира Стойнев, като по думите 
му хората трябва да го използват като алтернатива на 
придвижването с ав томобил.
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КитайсКа Компания е Концесионер на 
летище пловдив

Консорциумът между „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт 
Инвест“ е определен за концесионер на летище 
Пловдив след проведена процедура. С решението 
си правителството упълномощава министъра 
на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията да сключи концесионния договор в 
двумесечен срок от влизането в сила на Решението. 
Концесията е за 35 години, като за този срок концесионерът 
се задължава да реализира инвестиции в обекта в размер 
на 79 083 000 евро. Средствата са за ремонт, поддържане 
и рехабилитация на съществуващата инфраструктура, 
както и изграждане на нови съоръжения.

След изтичането на гратисния период от 48 месеца, 
за всяка календарна година концесионерът ще извършва 
плащане, което се състои от фиксирана и променлива 
част. Фиксирана част е в размер на 600 000 лева без ДДС, 
а променлива част представлява 6% от общия размер 
на нетните приходи от всички дейности за съответната 
година, свързани с ползването на обекта на концесията.

троен спад на продажбата на билети в 
градсКия транспорт в софия

Троен спад на продажбата на еднократните билети 
в столичния градски транспорт отчитат от Центъра за 
градска мобилност (ЦГМ). През 2015 г. в столицата са 
продадени над 9,5 млн. билети, а за миналата година - 
3,8 млн. На 1 юни 2016 г. влезе в сила решението на СОС 
за увеличаването на цената на билата от 1 на 1,60 лв., 
съобщава БНР. От ЦГМ отчитат и спад в продажбите на 
талоните за десет пътувания, на които също бе променена 
цената от 8 на 12 лв. - през 2015 г. са продадени 1,2 млн. 
талони, а през 2017 г. 700 хиляди. В същото време обаче 
продажбата на абонаментните карти бележи над 68% 
ръст. През 2015 г. ЦГМ са продали 3,8 млн бройки, а 

през изминалата над 5,7 млн. лв.
При всички видове карти се наблюдава близо 

двукратно увеличаване на продажбата. Годишната 
абонаментна карта бележи най-висок интерес сред 
пътниците. Срещу сумата от 365 лв. на година столичани 
могат да използват цялата градска мрежа. През 2015 г. 
От нея са се възползвали 226 човека, година по-късно – 
16 808, а през 2017-а броят на издадените карти достига 
25 018. През 2020 г. в София се очаква да заработи и 
електронна система за таксуване в градския транспорт. 

След поредица от обжалвания на обществената поръчка 
преди дни се стигна до получаването на оферти и стана 
ясно, че 10 кандидата искат да изградят тикет система.

Все още не е ясно дали пътниците ще бъдат таксувани 
спрямо времето, което са прекарали в градския транспорт, 
или на изминало разстояние. Всеки пътник ще може да 
зарежда превозния си документ от компютър, мобилен 
телефон или банкова карта. Транспортните средства 
пък ще бъдат оборудвани с камери. Всичко това ще 
струва на ЦГМ 88 млн. лв, които ще бъдат изплащани 
в продължение на 10 години на фирмата, одобрена да я 
изгради. „В цифри това звучи така - 15 000 компонента, 
които трябва да бъдат инсталирани в над 1300 превозни 
средства, оборудване на 11 депа и над 50 метростанции“, 
обясни шефът на ЦГМ.



Китай изпробва 415-метров влаК с 
350 Км/Ч

Изпитание на високоскоростен влак “Фусин” с 
дължина 415 метра и максимална скорост 350 километра 
в час бе излършено в Пекин, предаде ТАСС.

Според съобщението на железопътната корпорация 
на Китай Си Ар Ар Си Таншан (CRRC Tangshan) тест на 
такава влакова композиция се прави за първи път.

Новият прототип на влак се състои от 16 вагона, 
тоест композицията е с двойно по-голяма дължина 
отколкото досегашните високоскоростни влакове. 
Транспортното средство може да превози над 1100 души 
едновременно. Планира се да бъдат осъществени общо 
28 предварителни теста преди влаковата композиция да 
бъде пусната в масово производство.

Модел “Фусин” представлява ново поколение 
високоскоростни влакове. Те са конструирани изцяло 
в Китай. Характеризират се с ниско потребление на 
енергия и по-дълъг срок на експлоатация.

През септември миналата година подобна влакова 
композиция започна да обслужва един от най-
натоварените маршрути Пекин-Шанхай. Железопътната 
мрежа на Китай е с дължина около 124 000 километра, 
като от тях над 22 000 километра са високоскоростни 
железопътни магистрали.

новият транспортен Хъб в истанбул е 
готов на 80%

Новото летище на Истанбул (Istanbul New Airport), 
струващо над 10 млрд. евро, е готово на 80%.

 Напредъкът на мега съоръжението, строящо се в 
покрайнините на града, бе отпразнуван чрез включване 
на светлините на една от трите основни писти. 
Завършената пътека за излитане е дълга  3 750 м, широка 
60 м и е оборудвана с 34 183 LED светлини.

По план хъбът трябва да заработи на 29 октомври 
2018 г. Изпълнителният директор на компанията 

инвеститор IGA Юсуф Акчайолу отбеляза, че чрез този 
проект Турция ще заеме водещо място на картата на 
световната авиация.

Около 100 авиолинии ще включат Istanbul New 
Airport в своите транспортни схеми. Годишно летището 
ще обслужва 90 милиона пасажера. А след планирано 
разширение се очаква то да се превърне в най-големия 
аеропорт в света, през който ще преминават 200 милиона 
пасажера за година.

франция ще поеме Част от дълга на 
железниците си

В опит да сложи край на стачката, която продължава 
от април, премиерът на Франция Едуар Филип обяви, 
че държавата ще поеме „значителна част от дълга“ на 
SNCF в изявление в понеделник, но без да посочва сума, 
съобщи АФП.

Синдикатите обявиха, че всички протести 
продължават, но че са отворени за преговори, ако 
правителството докаже волята си в следващите седмици 
преди законът за реформата в железниците да влезе в 
Сената на 29 май.

Правителството в Париж предвижда да поеме част от 
дълга на държавната SNCF, който в момента е 46,6 млрд 
евро и трябва да мине 50 млрд евро през 2020, съобщава 
Фигаро.

Решението бе обявено след среща на синдикатите с 
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премиера в Париж на 7 май.
След срещата генералният секретар на синдиката 

в железниците каза, че точната сума на опрощаването 
на дълга не е посочена, но че отписването ще стане 
„постепенно” от първи януари 2020 до 2022.

Премиерът Филип каза, че текстът на проектозакона 
за реформата „няма да се промени много“. Нова среща 
на правителството и синдикатите може да има на 24-25 
май.

Реформата във френските железници, която е най-
голямата след национализацията им през 30-те години 
на 20в. се превърна в тест за решението на президента 
Еманюел Макрон да прокара реформи в първата от петте 
години на мандата си.

най-дългият подводен тунел в света ще 
свързва финландия и естония

Хелзинки и Талин, столиците на Финландия и 
Естония, са разположени на срещуположните краища 
на Финския залив. Ако не искате да използвате морски 
транспорт, за да стигнете от единия до другия, ще трябва 
да пътувате девет часа и да минете през Санкт Петербург. 
По море обаче двата града са на едва 80 км един от друг, 
а всекидневно множество фериботи ги свързват.

Грандиозен проект е на път да изгради подводен 
тунел под Балтийско море, който ще намали времето за 
пътуване между двете столици от два часа на 30 минути. 
FinEst Link ще бъде най-дългият подводен тунел в света, 
макар на практика да е подземен, защото ще се движи 
дълбоко под дъното на морето.  Съоръжението все още 
е във фаза на планиране и се очаква да бъде готово за 
22 години – през 2040 г. Целта му е да свърже северната 
страна с ЖП връзка с централната част на континента.

Тунелът ще свързва летищата на Хелзинки и Талин. 
Той ще бъде с три тръби – по една за влакове във 

всяка посока и една помощна с широчина 8 метра за 
обслужване и спешни случаи. Според първоначалните 
изчисления цената му ще бъде между 13 и 20 млрд. евро, 
а двете държави се надяват 40% от финансирането да 
дойде от Европейския съюз.

За да бъде възможна работата на гигантската 
„къртица” и за евакуационни нужди, ще бъдат създадени 
два изкуствени острова с размери 300х400 метра. 
Материалът, от който ще бъдат насипани, всъщност 
ще бъде същият, изкопан за тунелите. В началото на 
следващото десетилетие ще започнат конкретните 
проучвателни дейности, а строителството трябва да 
стартира през 2026 г.

В момента най-дългият железопътен тунел в света е 
Готард – 57-километров проход в швейцарските Алпи. 
За сравнение неговото изграждане отне 17 години след 6 
години проучвания и струваше около 8 млрд. евро.
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 траКция прКии отЧете ръст на 
приХодите от 3,9%

ТРАКЦИЯ ПРКиИ отчете последната 
финансова година с увеличаване на продажбите 
и подобрена рентабилност, съобщиха от 
компанията. Приходите се увеличават с 3,9%, а 
маржът на нетната печалба се е увеличил до 5%. 
Приходите на ТРАКЦИЯ ПРКиИ възлизат на 203 
млн. евро, чистата печалба възлиза на 7,6 млн. евро 
и е с 11,6% по-висока в сравнение с резултатите 
от предходната година. Спадът в продажбите в 
железопътната индустрия се компенсира от по-
нататъшната диверсификация на нашите операции. 
Приходите на ТРАКЦИЯ ПРКиИ в сектора на пътното 
строителство възлизат на над 38,5 млн. евро, което 
представлява почти 19% от общите приходи и е над 
3,5 пъти по-високо в сравнение с предходната година. 
Продажбите също се увеличиха и в други сегменти, т.е. 
в енергетиката, производството и други дейности.

„Резултатите от миналата година доказват, че нашата 
стратегия и нейното последователно внедряване са 
ефективни - каза Ярослав Томашевски, президент* 
на ТРАКЦИЯ ПРКиИ. Ние се приближавахме към 
предлагането и изграждането на портфолио от договори 
в различни отрасли, които в края на миналата година 
възлизат на 1,5 млрд. PLN (355 млн. Евро). Очакваме 
също да подпишем допълнителни договори на стойност 
над 550 млн. PLN (130 млн. Евро), в които нашите 
офертни предложения са водещи в тръжните процедури.“

ТРАКЦИЯ ПРКиИ има голям договорно-финансов 
капацитет, който ни позволява да участваме в други 
тръжни процедури и продължаваме да развиваме 
собствените си силни страни в железопътния и пътния 
сектор. Компанията също така е активна в търсенето на 
договори на пазарите на съседните страни.

Приходите от миналата година на Група ТРАКЦИЯ 
останаха сравними с тези от 2016 г. и възлязоха на 1.374 
млрд. PLN (спад от 0.5%), докато нетната печалба намаля 
с 43% до 32 млн. PLN. «Резултатите на Групата бяха в 
резултат от ситуацията в Литва, аналогична на тази, която 
се случи в Полша през 2016 г., когато индустрията чакаше 

обявяването на тръжните процедури в новата финансова 
рамка - казва Ярослав Томашевски. Възстановяването на 
този пазар е въпрос на няколко месеца и ние очакваме 
с интерес предстоящото обявяване на няколко важни 
производства. «

Портфейлът от договори на Група ТРАКЦИЯ възлиза 
на близо 430 млн. евро до края на 2017 г.

Планираме да разширим сериозно дейността си на 
балканския пазар, като за целта ни основна точка ще 
бъде България, заяви във видеоинтервю за Транспортал 
Мачей Собчик, президент и изпълнителен директор на 
ТРАКЦИЯ ПРКиИ.

По думите му компанията има намерение да участва 
за почти всички търгове и обществени поръчки, като 
може да прави това самостоятелно или в консорциум с 
български компании, обясни Собчик. Друга възможна 
форма за коопериране с български компании е участие 
в обществени поръчки в Полша, където в момента 
има голямо търсене на жп строителни, както и 
сътрудничество по текущи договори за строителство на 
компанията.

ТРАКЦИЯ ПРКиИ С.А. е Полско акционерно 
дружество с близо 70-годишна история, лидер в 
железопътното строителство и електрификацията, 
със силно присъствие в строителството на пътища, 
далекопроводи и недвижими имоти.

Компанията изпълнява проекти в Полша, Литва, 
Латвия, Швеция и Украйна за изграждане, модернизация 
и рехабилитация на значими инфраструктурни 
проекти, финансирани със средства на ЕС, сред които 
е и изграждането на първата високоскоростна жп 
линия в Полша. 

В периода на своето съществуване, Група ТРАКЦИЯ 
е електрифицирала близо 90% от железопътните линии 
в Полша и е построила тягови подстанции, оборудвани 
с електрически уредби, собствено производство. 

През 2016 г. ТРАКЦИЯ ПРКиИ учреди клон в 
България, с цел разширяване обхвата на дейността си 
чрез навлизане и утвърждаване в строителния сектор 
на Балканите. 
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бизнесът с обжалванията спира 
обществените поръЧКи за големите 
инфраструКтурни проеКти

За да гарантираме високо качество на проектите 
е необходимо преразглеждане на нормативната 
база, свързана с обществените поръчки за големите 
инфраструктурни обекти. Това заяви транспортният 
министър Ивайло Московски по време на среща с 
ръководството на Камарата на строителите в България. 
Той допълни, че продължителните обжалвания и 
критерият за избор на изпълнител, предложил най-ниска 
цена, водят до сериозни проблеми при реализацията на 
проектите.

„В момента голяма част от железопътните проекти 
по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ са 

подложени на сериозен риск от неизпълнение заради 
обжалвания, продължаващи над половин година“, 
каза Московски. Той посочи още, че предстои да бъде 
сформирана работна група от няколко министерства, 
която да предложи промени в Закона за обществените 
поръчки. „Трябва държавата да регламентира 
процедурите за обжалване и аз съм готов да внеса 
предложения за това, тъй като те нанасят големи щети за 
нашия сектор“, заяви министърът.

 Проблемът с обжалванията излезе на дневен ред през 
февруари. Тогава фирма без никаква дейност, свързана с 
жп транспорт, спря един от най-мащабните жп търгове 
у нас за близо 1 млрд. лева. Еврофинансирането на 
проекта е за модернизация на жп линията Елин Пелин 
- Костенец в размер на 451 млн. евро за модернизиране 
на над 51 км жп линии и 5 гари. 

Кщищоф прижлуцКи, диреКтор на 
траКция прКии – българия: в полШа 
процедурата по обжалване се вмества 
в 24 дни.

 - Смятате ли че процедурите по обжалване на 
обществените поръчки в България забавят твърде 
много изпълнението им?

 - Целта на всяка процедура за възлагане на обществена 
поръчка е да се избере фирмата, която ще реализира 
даден, важен за обществото, проект. Тук времето 
играе изключително важна роля. Първо да започне и 
да завърши успешно реализацията на  даден обект, за 
да може да послужи на хората и на икономиката. И 
второ - да има по-добри условия за животи и за правене 
на бизнес, което пак въздейства от своя страна върху 
развитието на икономиката като цяло. Бих казал, че 
всяко забавяне на обществените поръчки носи загуби 
за всички нас. Много смущаващи са жалбите срещу 
откриване на процедурата или промяната на условията 
в нея. Те могат да бъдат подадени и от фирма, която 
не е кандидатствала (на следващите етапи може да 
обжалват само фирмите, които участват). И това 
пречи на фирмите, които имат сериозен интерес към 
пазара, към поръчката. Тук мога да посоча примера на 
нашата фирма, която от две години се бори да може 
да предложи най-добрия вариант на модернизация 
на българските жп линии. Предлагаме 70 годишен 
опит в областта на инфраструктурните проекти, най-
модерната техника, съвременни технологии, ноу хау и 
сътрудничество с нас за български партньори в Полша, 
за да могат да придобият опит също и на трети пазари. 

 - Трябва ли да има изисквания и отговорности при 
неоснователно обжалване на процедурите?

 - Фирмата ни стъпи на българския пазар, за да работи 
тук и да предложи най-добрия вариант на решения 
за конкретни инфраструктурни проекти. И ние се 
сблъснахме с проблема на спиране на процедури 
и с явлението на неоснователно обжалване на 
процедурите. От гледна точка на сериозния бизнес знам, 
че трябва да се ограничава до минимум въздействието 
на всички фактори, които възпрепятстват хода на 
процедурата. И затова би трябвало да се намери начин 
как да се подхожда към неоснователно обжалване. Тук 
въпроса вече не е към мен, а към законодателя дали ще 
позволи по-нататъшното неоснователно обжалване, с 
което обществото и икономиката губи. Знам, че ако 
ние спечелим поръчката имаме готовност да започнем 
изпълнението веднага и да завършим в предвиденото 
време. Вярвам, че това ще стане скоро.

 - Как е решен този въпрос в практиката в Полша?
 - В Полша жалби могат да бъдат подавани от всяко 

заинтересовано лице към компетентния орган, , сходен 
на КЗК, в срок от 10 дни от откриване на процедурата. 

Обикновено срокът за произнасяне по жалбата и 
отсъждане по делото от компетентния орган е около 
14 календарни дни и след него процедурата може да 
да продължи. В миналото отнемаше повече време, като 
срокът бе съкратен с наемането на повече персонал от 
страна на органа по обжалване.

Определението може да бъде обжалвано пред 
административен съд, но това обжалване не спира 
провеждането процедурата.
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 брЮКсел подготвя огромна тесла за 
българсКите автобусни превозваЧи и 
бдж

Европейската комисия подготвя огромна тесла за 
българските автобусни превозвачи, алармира членът на 
европейската транспортна комисия и евродепутат от БСП 
Петър Курумбашев. Скандалните текстове са вкарани без 
обсъждане в т.нар. Втори пакет за мобилност и се отнасят 
за достъпа на външни автопревозвачи до вътрешния 
пазар на други страни от ЕС. Ако тези текстове бъдат 
приети, означава, че всеки автопревозвач от Западна 
Европа може да дойде в България и да извършва превози 
на разстояние над 100 км без да подлежи на регулация от 
държавата. Така на практика те ще могат да си избират 
печелившите маршрути, докато в момента българските 
автобусни компании извършват тези превози в пакет – 
срещу обслужването на една от натоварените линии те 
поемат и превозите по няколко не толкова натоварени.
Пряко от новия регламент ще бъдат ударени и Българските 
Държавни железници. В момента разписанието на 
влаковете и големите автобусни компаниие съгласувано 
така, че да не се припокриват влаковете и автобусите по 
големите дестинации София – Варна и София – Бургас. 
С новите текстове чуждите компании ще могат сами 
да определят разписанията си и да „крадат“ от и без 
това оредяващите клиенти на 
държавния жп превозвач.

„Предложението на ЕК 
по отношение на промените 
на общите правила за достъп 
до международния пазар на 
автобусни превози показва 
липсата на последователност 
на Европейската комисия по 
отношение на законодателството 
касаещо международните 
превози, в контекста на първият и вторият Пакет за 
мобилност.“, коментира Петър Курумбашев

С предложението на ЕК във вторият Пакет за 
мобилност се предлага либерализация на международния 
превоз на пътници. Въвеждат се много малки 
изключения за автобусни превозвачи регистрирани 
в държава-членка, различна от държавата-членка на 
осъществяване на автобусния превоз, при които ще може 
да бъде отказан достъп до вътрешните автобусни линии. 
Разграничението ще зависи от разстоянието на превоза 
– предлага се във всички случай на превоз на пътници 
над 100 км. достъпът до пазара да бъде свободен, 
независимо от факта дали превоза е международен (т.е. 
да преминава през територията на поне две държави) 
или се осъществява изцяло на територията само на една 

държава членка. Т.е. чуждестранни компании ще могат 
да осъществяват автобусни превози на територията 
на страната, по редовни вътрешни линии, без да има 
възможност да им бъде отказано разрешително, с 
каквито и да било мотиви. Разрешителното за вътрешен 
редовен превоз на пътници на разстояния от по-малко 
от 100 километра по права линия може да се откаже, 
ако се нарушава икономическото равновесие на договор 
за обществена услуга. Това предложение на практика 
представлява либерализация на каботажа, като във 
в същото време наблюдаваме точно обратното по 
отношение на международния превоз на товари, където 
се предлагат множество регулации на пазара, както и 
ограничаване на каботажа.

Тук може да бъде даден примерът с Германия, където 
след либерализацията на пазара на автомобилния превоз 
само за няколко години се стига до монопол на пазара от 
една компания – Фликсбус, която от скоро навлезе и на 
българския пазар. В момента Фликсбус държи 93 % от 
пазара на вътрешния автобусен превоз в Германия.

На следващо място е приложението на Директивата 
за командированите работници по отношение на 
международния автобусен превоз на пътници, която 
отново засяга фирмите от Централна и Източна 
Европа, когато водачът управлява товарен камион, 

ограниченията трябва да се 
прилагат, но когато стане въпрос 
за автобусния превоз, отново 
логиката е обратна.

„Не е нормално тогава, когато 
говорим за международния 
транспорт на товари, каботажът 
да е лош и да трябва да бъде 
забранен или ограничен. 
Между другото, в този сектор 
доминират фирмите от 

Централна и Източна Европа. В това число – и България, 
и Румъния. От друга страна обаче, що се отнася до 
автобусните превози, където доминират фирмите от 
Западна Европа, либерализацията на пазара е нещо 
хубаво и трябва да бъде окуражена… Един положителен 
пример от Испания – ако дадена компания има интерес 
към големите автобусни линии в дадена област (които 
всъщност са печелившите такива), то в ангажиментите 
ѝ автоматично попада и това да обслужва и по-кратките 
разстояния между отделните по-малки, отдалечени 
населени места, където хората нямат друга алтернатива 
за транспорт – разбира се, това са не дотам печелившите 
линии.

Не може либерализацията да означава, че просто 
всеки ще вземе онова, от което има интерес. „, 
категоричен бе Курумбашев.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ЕК В ПАКЕТИТЕ ЗА МОБИЛНОСТ СА ПРОТИВ 
БЪЛГАРСКИТЕ ИНТЕРЕСИ

Петър Курумбашев

евродепутат от комисията по транспорт и туризъм 
към ЕП

 - Да започнем с един шеговит въпрос – като режисьор 
не взехте „Оскар“, но като евродепутат взехте 
аналога му?

 - Да, действително наградата за транспорт, която 
получих беше хубаво нещо. Тя обаче не бе за работата 
ми в защита на българските превозвачи, тъй като 
е доста невероятно в ЕС за такова нещо да ти дадат 
награда. Още повече че тази позиция е много остра 
и е насочена срещу предложенията на ЕК. Наградата 
е преди всичко за предложенията ми, свързани с 
електрическата и водородната мобилност. Много се 
радвам и оценявам решението на журито да ми връчи 
тази награда, понеже аз съм евродепутат само от 
една година и това показва, че за това време аз съм 
си свършил работата. Все пак се състезавах с колеги, 
които са там от 10-15 години. 

 - Толкова ли е критично положението с 
предложенията в пакета за мобилност, засягащ 
българските превозвачи?

 - Това предложение е внесено от доста време и е 
обект на дискусии през този период. За съжаление 
нещата не опират до политически спор, а по-скоро 
всеки в собствената си политическа група защитава 
интересите на своята държава. Така че този дебат, 
който се води при нас в ПЕС – същият дебат се води 
и в ЕНП, и при либералите. Всеки защитава преди 

всичко своите национални позиции. 

 - Какви са последните промени и преди всичко, тези 
свързани с израза „у дома“?

 - Ние се борим тази дефиниция да бъде изчистена. 
Целта е шофьорът да е отпочинал, а понятието „у 
дома“ не го гарантира. Може чисто шеговито да са у 
дома освен жена му, тъщата и той въобще да не може 
да си почине, дажи и повече да се натовари. Нашата 
идея е шофьорът да си почине – може да е в някоя база, 
която фирмата има в Германия или Австрия например, 
а може и да не се връща и в нея – а защо не например 
да отиде да гледа един мач в Испания или Италия. 
Това почивка ли е – почивка е. Но тези искания са на 
масата – включително имаше искане и камионът да се 
прибере у дома -  директно попитах колегите, които го 
внесоха – за шофьорите разбирам, ами на камионите за 
кого им е мъчно, че трябва да се прибират у дома? Тия 
ограничения, които бяха въведени в няколко страни 
членки са срещу европейското право и представляват 
директни протекционистични мерки за пазарите на 
тези държави. 

 - Можем ли да кажем, че има противопоставяне на 
два лагера по темата?

 - Те лагерите са повече. Има два ясно очертани лагера. 
Но освен тях има държави, които си правят междинна 
сметка – от една страна искаме да продължим да возим 
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в Западна Европа, от друга страна се притесняваме 
от конкуренцията на Източна Европа. Така че има 
държави, които все още не са взели своето решение 
и с тях върви разговор какъв компромис може да се 
постигне. 

 - За мене е важно България заедно с други страни-
членки да постигне блокиращо мнозинство в Съвета 
на ЕС и ако се постигне решение, което да е срещу 
нашите интереси, да можем да го блокираме.   

 - До къде стигнахте с формирането на такова 
блокиращо мнозинство?

 - Това е въпрос, който трябва да се отправи към 
правителството, тъй като това е в Съвета. А иначе 
при нас дискусиите в Парламента текат и предстои 
гласуване. За съжаление по-големите страни – членки 
не са в нашия лагер. Така че може да се получи да 
имаме 14 срещу 14 държави, но едните 14 държави да 
са с повече гласове от другите. Но такива са правилата 
в ЕС. Не бих казал, че не ни чуват – напротив, много 
добре чуват какво искаме ние, но откакто този въпрос 
е влезнал за разглеждане, нито една от двете страни не 

проявява някакво желание за отстъпки. 

 - Как очаквате да се развие този въпрос във времето?

 - Накрая парламента трябва да излезе с конкретни 
предложения. Гласуването може да бъде факт до юни. 
От друга страна след като въпросът влезе в Съвета не 
очаквам да се постигне разбирателство. И ако не се 
постигне разбирателство до края на сегашната сесия 
при нашето председателство, то при следващото 

председателство трябва да имаме някакво решение. 
След като Парламента и Съвета стигнат до някакви 
позиции, те заедно с ЕК трябва да седнат и да вземат 
окончателно решение.

 - Можем ли да се възползваме от нашето 
председателство за да помогнем на каузата на 
нашите превозвачи?

 - В момента това председателство е плюс. Много е ясно, 
че ние няма как да застанем на официална позиция в 
защита на превозвачите ни, тъй като председателят 
трябва да търси средната точка между всички искания. 
От друга страна имаш право да водиш заседанията, 
което може да бъде използвано.

 - Докато се занимавахме с проблемите на товарния 
автотранспорт, алармирахте, че идва нов проблем, 
този път в автобусните превози?

 - С предложението на ЕК във вторият Пакет за мобилност 
се предлага либерализация на международния превоз 
на пътници. Въвеждат се много малки изключения за 
автобусни превозвачи регистрирани в държава-членка, 
различна от държавата-членка на осъществяване на 

автобусния превоз, при които ще 
може да бъде отказан достъп до 
вътрешните автобусни линии. 
Разграничението ще зависи от 
разстоянието на превоза - предлага 
се във всички случай на превоз 
на пътници над 100 км. достъпът 
до пазара да бъде свободен, 
независимо от факта дали превоза 
е международен (т.е. да преминава 
през територията на поне две 
държави) или се осъществява 
изцяло на територията само 
на една държава членка. Т.е. 
чуждестранни компании ще 
могат да осъществяват автобусни 

превози на територията на страната, по редовни 
вътрешни линии, без да има възможност да им бъде 
отказано разрешително, с каквито и да било мотиви. 
Разрешителното за вътрешен редовен превоз на 
пътници на разстояния от по-малко от 100 километра 
по права линия може да се откаже, ако се нарушава 
икономическото равновесие на договор за обществена 
услуга. Това предложение на практика представлява 
либерализация на каботажа, като във в същото време 
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 - Аз съм на мнение, че има нагласа да навлизат повече 
електрически автомобили, но от друга страна искам да 
кажа много ясно и внимателно, че не очаквам да се случи 
някаква енергийна революция. Да, ще има промяна в 
микса, ще има повече електрически коли и по-малко 
бензинови и дизелови, но ако някой си мисли, че ще 
минем изцяло на електричество, жестоко се лъже. По-
скоро трябва да се стремим да имаме коли с по-високи 
екологични стандарти – не само за електрическите, 
но и за тези на течни горива. Автомобили, които имат 
сертификати Евро 5 и 6 замърсяват в пъти по-малко 
от тези със сертификат 0 и 1. Между другото нашия 
автмобилен бранш е от добрите примери – защото аз 
в Европа масово виждам български камиони, които 

са Евро 5 и 6. Една от големите наши компании ми 
сподели, че средната възраст на автомобилите й е 
година и половина. 

Но да се върнем на темата за горивата – революцията 
със смяната на горивата няма да се случи изведнъж – 
това ще е един постоянен процес, при който просто 
ще се сменя микса. Не трябва да се избързва и да си 
създаваме нови митове – нека да си спомним преди 
10 години, когато всички казваха, че биогоривата ще 
са решението в транспорта. После същите тези хора 
се сетиха, че като произвеждаш захарна тръстика, 
харчиш повече гориво, отколкото получаваш от нея. 
Така че нека да ограничим възбудата от появата на 
алтернативните горива и да оставим  процесите да се 
развиват.

наблюдаваме точно обратното по отношение на 
международния превоз на товари, където се предлагат 
множество регулации на пазара, както и ограничаване 
на каботажа.

Тук може да бъде даден примерът с Германия, където 
след либерализацията на пазара на автомобилния 
превоз само за няколко години се стига до монопол на 
пазара от една компания - Фликсбус, която от скоро 
навлезе и на българския пазар. В момента Фликсбус 
държи 93 % от пазара на вътрешния автобусен превоз 
в Германия. 

На следващо място е приложението на Директивата 
за командированите работници по отношение на 
международния автобусен превоз на пътници, която 
отново засяга фирмите от Централна и Източна Европа, 
когато водачът управлява товарен 
камион, ограниченията трябва 
да се прилагат, но когато стане 
въпрос за автобусния превоз, 
отново логиката е обратна.

Не е нормално тогава, когато 
говорим за международния 
транспорт на товари, каботажът 
да е лош и да трябва да бъде 
забранен или ограничен. Между 
другото, в този сектор доминират 
фирмите от Централна и 
Източна Европа. В това число - и 
България, и Румъния. От друга 
страна обаче, що се отнася до 
автобусните превози, където доминират фирмите 
от Западна Европа, либерализацията на пазара е 
нещо хубаво и трябва да бъде окуражена... Един 
положителен пример от Испания - ако дадена компания 
има интерес към големите автобусни линии в дадена 
област (които всъщност са печелившите такива), 
то в ангажиментите ѝ автоматично попада и това да 
обслужва и по-кратките разстояния между отделните 
по-малки, отдалечени населени места, където хората 
нямат друга алтернатива за транспорт - разбира се, 
това са не дотам печелившите линии. 

Не може либерализацията да означава, че просто всеки 
ще вземе онова, от което има интерес. 

 - Вие се занимавате и с проблемите на горивата в 
транспорта. Готова ли е Европа да смени горивото?
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тийнейджърите в ес ще попълват тест, 
за да полуЧат безплатни самолетни 
билети 

Осемнайсетгодишните ще трябва да преминат тест 
за шест въпроса за европейската история и култура, 
за да получат безплатен билет за влак или самолет в 
рамките на проект за 700 млн. Евро, който ще започне 
следващия месец.

Програмата, наречена „DiscoverEU“, беше част от 
предложението на Комисията за бюджета на блока 2021-
2027 и е инициатива на Европейския парламент, където 
миналата година членовете на ЕП одобриха предложение 
Комисията да предостави безплатни пропуски за влак 
на всеки европейски гражданин за 18-тия му рожден 
ден. Изпълнителният директор на ЕС обаче реши, че 
това е твърде скъпо: според него предложението на 
Парламента ще струва 1,6 милиарда евро.

Вместо това, общо около 15 000 тийнейджъри ще 
получат ваучера от по 255 евро за пътуване в рамките 
на ЕС през юни. Британските 18-годишни също ще 
могат да участват тази година, но по-
нататъшното им участие след това ще 
зависи от резултата от преговорите 
по Brexit.

Жури, съставено от 
представители на Европейската 
комисия, ще избере победители 
от онлайн състезание, базирано 
на отговорите им на въпроси, 
свързани с европейската култура, география и история.

Един от служителите отговори, че повечето от тези 
въпроси ще бъдат „лесни за решаване чрез Google“.

Комисията планира кампания за социални медии, 
насочена към популяризиране на програмата за 
разнообразна група потенциални кандидати.

„Ние наистина искаме хора от всички среди и особено 
тези, които нямат навика да пътуват», каза източникът.

Европейската комисия отдели 12 млн. Евро за 
програмата тази година и в сряда (2 май) предложи да 
отдели още 700 млн. Евро за бюджетния период на ЕС 
2021-2027.

Свободните пътувания „трябва да бъдат свързани 
с място със специфична стойност от гледна точка на 
европейското културно наследство, европейски обекти, 
места с исторически интерес, специфични социални 
или културни ценности и традиции“, заяви един от 
официалните представители на ЕС.

Кандидатите ще трябва да посочат къде искат да 
пътуват, но няма да бъдат задължени да обяснят защо 
техният избор е важен за европейската култура или 

история.
Идеята да се предложат безплатни европейски 

пътувания за тийнейджъри е проект на германския 
евродепутат Манфред Вебер, който ръководи 
най-голямата политическа група на Парламента, 
дясноцентристката Европейска народна партия. Той 
излезе с идеята да даде безплатни билети за влакове 
Interrail през 2016 г. като начин за тийнейджърите да 
научат за различните европейски страни.

Вебер описва предложението на Комисията като 
начин „да покаже на европейските граждани, че 
Европейският съюз е нещо повече от машина за 
законотворчество“.

Вебер по-рано критикува намаления пилотен проект 
на Комисията, който миналата година бе финансиран 
с 2,5 млн. Евро за билети за самолети и влакове. Тази 
програма приключи през 2017 г.

Германският евродепутат сега иска програмата 
„DiscoverEU“ да бъде разширена дори и над тези 15 000 
билета, които Комисията възнамерява да възложи през 
юни.

„Трябва да продължим борбата си 
да разширим обхвата на проекта 
и да го направим реалност за 
всички европейци, които са 
навършили 18 години“, каза 
Вебер.

Програмата обаче привлече 
критики за високата си цена от 

700 млн. Евро в следващия бюджет на ЕС.
Европейският младежки форум, лобистка група за 

млади хора, заяви, че е „изключително разочароващо“, 
че Комисията възнамерява да насочи средства към 
безплатни ваучери за пътуване, вместо да добави повече 
средства към програма „Еразъм“ за студенти. Еразъм 
ще получи двоен бюджет през следващия период 
на финансиране, но групата, че програмата изисква 
десеторно увеличение на финансирането.

Цените за билети за Interrail за хора под 26-годишна 
възраст варират от 200 до 479 евро, в зависимост от 
това колко дълго остават валидни. Новата програма 
на Комисията ще предостави ваучери за влакове и 
самолетни пътувания в континентална Европа и острови, 
обхващащи отвъдморските региони като френските 
департаменти, включително Мартиника и Гваделупа.

Броят на безплатните пътувания, предоставени 
на тийнейджъри за всяка страна, ще се основава на 
населението на всяка страна. Тийнейджърите, които 
получават пропуски, ще могат да пътуват до един месец 
между максимум четири държави от ЕС.

на ЕС през юни. Британските 18-годишни също ще 
могат да участват тази година, но по-
нататъшното им участие след това ще 
зависи от резултата от преговорите 

Жури, съставено от 
представители на Европейската 
комисия, ще избере победители 
от онлайн състезание, базирано 
на отговорите им на въпроси, 
свързани с европейската култура, география и история.

билета, които Комисията възнамерява да възложи през 
юни.

„Трябва да продължим борбата си 
да разширим обхвата на проекта 
и да го направим реалност за 
всички европейци, които са 
навършили 18 години“, каза 
Вебер.

Програмата обаче привлече 
критики за високата си цена от 

700 млн. Евро в следващия бюджет на ЕС.
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българия е на последно място в 
европа по развитие на жп траспорта

Бостън кънсълтинг груп изнесе официалните данни 
за индекса на европейските железопътни превозвачи - 
2017 г.

Според методологията се оценяват 3 основни 
категории - интензивност на използване, качеството на 
услугата и безопасност. Интензитетът на използване 
показва колко е използвана железопътната мрежа на 
страната - по-високият брой на пътниците и товарните 
товари е по-висок. Безопасността измерва броя на 
произшествията и смъртните случаи. Качеството 
на услугата измерва точността, процентът на 
високоскоростния железопътен транспорт и разходите 
на километър. Включването на високоскоростния 
железопътен транспорт означава, че класацията е в 
полза на големите държави - има по-голяма вероятност 
да имат високоскоростни връзки на дълги разстояния.

Безопасността и качеството на услугата (особено 
точността) са най-важните фактори, обуславящи 
промените в ефективността на системата. Страните, 
в които се наблюдава намаление на цялостната 
им ефективност, обикновено са отбелязали спад в 
оценката им за безопасност, докато тези с подобрена 

производителност обикновено са имали повишение в 
рейтинга си за качество на услугата.

На последно място в Европа с общ резултат от 1.9 
са България и Румъния, като нашата страна получава 
0,9 за интензивност на използване на жп мрежата, 0,9 за 
качество и 0,1 за безопасност.

Бостън кънсълтинг груп констатира, че цялостната 
производителност на железопътната система обикновено 
корелира с нивото на публичните разходи - корелацията 
се засилва във времето: колкото повече държава 
увеличава инвестициите в своята железопътна система, 
толкова по-голяма е подобрената производителност на 
системата.

Този доклад е предупредителен сигнал за регулаторите 
и политиците, които се стремят да подобрят резултатите 
от железопътната система. Вероятно са необходими 
значителни инвестиции, за да се постигнат осезаеми 
подобрения в краткосрочен план.

Три нива на националните железници
От анализа се очертават три групи от национални 

железници:
Първа група (RPI между 6 от 10). Швейцария, Дания, 

Финландия, Германия, Австрия, Швеция и Франция.
Втора група (RPI между 4,5 и 6). Великобритания, 

Холандия, Люксембург, Испания, Чехия, Норвегия, 
Белгия и Италия.
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Трета група (RPI под 4.5). Литва, Словения, Ирландия, 
Унгария, Латвия, Словакия, Полша, Португалия, 
Румъния и България.

Резултатите от RPI 2017 са в общи линии съвместими 
с резултатите от проучванията за 2015 г. и 2012 г. Дания, 
Финландия, Франция, Германия, Швеция и Швейцария 
остават на първо ниво; Дания и Финландия показват 
цялостно подобрение на представянето, докато Швеция 
и Франция са загубили малко място.

Австрия се завръща в първа група благодарение 
на подобренията в точността и интензивността на 
употребата. Съставът на първа група също остава 
стабилен; Люксембург и Норвегия се изкачиха в 
класацията, докато Чешката република и Италия 
паднаха назад.

Първа група. Железопътните мрежи в първа група 
се представят добре поне в две измерения, въпреки че 
резултатите не са еднакви.

Швейцария. С рейтинг от общо 7.2, Швейцария 
има отлична интензивност на използване, особено 
благодарение на пътническия трафик. Тя също така има 
добър рейтинг за качество на услугата и много добър 
рейтинг за безопасност.

Дания. На 6.8, Дания има отличен рейтинг за 
безопасност, много добър рейтинг за интензивност на 
употреба и добър рейтинг за качество на услугата

Финландия. Общият рейтинг на страната е 6.6. 
Финландия има много добър рейтинг за интензивност на 
използване, особено благодарение на товарния трафик, 
както и на качеството и безопасността.

Германия. С обща оценка от 6.1, Германия има много 
добър рейтинг за интензивността на използване, както 
от пътници, така и от товари. Тя има добри оценки за 
качество на обслужване и безопасност.

Австрия. Страната е оценена на 6.1, като цяло. 
Изключителният рейтинг на Австрия за интензивността 
на използване, както от пътниците, така и от товарния 
транспорт, е свързан с втория по височина индекс. 
Въпреки това, неговата оценка на безопасността е сред 
най-ниските извън трета група. Австрия също така има 
добър рейтинг за качество на услугата.

Швеция. При 6.0, Швеция има отличен рейтинг за 
интензивността на използване от пътниците и товара 
и много добър рейтинг за безопасност. Въпреки това, 
той има слаб рейтинг на качеството на услугата, главно 
поради по-ниската точност, отколкото другите страни от 
първи ред.

Франция. Рейтингът на Франция от 6.0 общо се дължи 
на много добри оценки за интензивност на използване 

от страна на пътниците и за качество на обслужване и 
безопасност.

Втора група. Страните от втори ред имат цялостни 
железопътни системи с висока ефективност. Сходството 
между техните RPI оценки обаче покрива широка гама от 
резултати сред трите измерения. Системите с най-висок 
ранк имат високи резултати за безопасността, но ниски 
резултати за качество и интензивност на употреба:

Великобритания. На 5.4, Великобритания има 
отличен рейтинг за безопасност. Рейтингът за 
интензивност на използване обаче е добър само поради 
ниското ниво на използване на товарния транспорт. 
Качеството на обслужване е лошо поради високите 
тарифи и относително ниската точност на регионалните 
влакове.

Холандия. С рейтинг от общо 5.3, Холандия има много 
добър рейтинг за безопасност. Въпреки това, подобно на 
Великобритания, нейното ниско ниво на използване на 
товари води до интензивност на използването. Страната 
също така има слаб рейтинг за качество на услугата.

Люксембург. Изключителната оценка за 
безопасността допринася за общия резултат от 5.2. 
Въпреки това, рейтингът на Люксембург за качество на 
услугата е лош, поради високите цени, а интензивността 
на използване е оценена само заради лошото използване 
на товарите.

От железопътните линии в страните от втора група, 
две имат добри или много добри оценки за качество 
на обслужване и безопасност, но ниски оценки за 
интензивност на използване (особено за товари):

Испания. Страната има обща оценка от 5.0. 
Високоскоростната услуга на Испания й помогна да 
спечели много добър рейтинг за качество на услугата и 
има добър рейтинг за безопасност. Но интензивността 
на използване на страната е лоша, особено за товари.

Италия. С обща оценка от 4.5, Италия има добри 
оценки във всичките три измерения. Въпреки това, 
интензивността на използването му е доста ниска, 
намалена от ниското натоварване.

Сред другите страни от втора група, Норвегия с общ 
рейтинг 4,9 и Белгия с 4,6 имат добри оценки във всички 
измерения. Чешката република, на 5,0, има много добър 
рейтинг за интензивността на използване, дължаща се 
на използването на товара и добрите оценки за качество 
и безопасност.

Трета група. Железопътните системи в почти 
всички страни от трета степен имат лоши оценки 
за безопасността. Едно изключение е Ирландия: 
класификацията й за безопасност е сред най-високите 
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в индекса. Общият рейтинг на Ирландия, 3,9, е свален 
от много ниски оценки за интензивност на използване и 
качество на услугата.

Словения, Унгария и Словакия са оценени много 
добре за интензивност на употреба, докато Литва, 
Латвия и Полша са наблизо с рейтингите на доброто. 
Португалия, Румъния и България - в допълнение към 
Ирландия - имат лоши оценки за интензивността на 
използване.

Изследването от 2017 г. потвърждава ключовите 
констатации от първите две издания на доклада от 2012 
г. и 2015 г:
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европейсКата инвазия на флиКсбус: 
история на успеХи и препятствия

 Когато немският пазар за междуградски автобуси 
бе либерализиран в началото на 2013 г., тогавашният 
старт-ъп FlixBus веднага реагира и създаде платформа 
за резервации за този съвсем нов и достъпен начин 
на пътуване. Все повече и повече малки автобусни 
компании се присъединиха и ремонтираха автобусите 
си, за да популяризират открито марката FlixBus и 
нейния характерен зелен цвят (елегантно символизиращ 
положителния ефект върху околната среда, с който тази 
нова транспортна възможност върви ръка за ръка). Само 
за няколко месеца и благодарение на поглъщането на 
няколко конкуренти, включително континенталния 
европейски бизнес на британската Мегабус, 
FlixBus стана ясен пазарен лидер в Германия с 
пазарен дял от над 90%.

FlixBus в Европа
Тази изключителна история на успеха 

обаче е изпълнена с известни препятствия: 
„FlixBus“ се опитва да навлезе на европейския 
пазар от известно време, но не всяка страна е 
ентусиазирана от зелените автобуси.

Швейцария: Старият закон е препятствие по 
пътя

Според швейцарското законодателство, 
само швейцарска фирма има право да превозва 
лицата или стоките на вътрешни връзки. Това се 
нарича „каботаж“ и стои на пътя на FlixBus, тъй като 
компанията е регистрирана и базирана в Германия. 
Независимо от това, FlixBus се стреми към навлизане 
на швейцарския пазар, който е известен със скъпите си 
цени на билетите за пътуване от всякакъв вид. В момента 
зелените автобуси обслужват спирки в дванадесет 
швейцарски града, но имат право само да превозват 
хора на трансгранични връзки, например до дестинации 
във Франция, Германия или Италия. Проблемът обаче е, 
че швейцарците могат да бъдат склонни да резервират 
международна връзка, но всъщност да слязат по-рано 
на спирка в Швейцария. Тъй като всеки един случай 
вече може да бъде документиран от полицията, FlixBus 
беше обвинен в нарушаване на правилото за каботажа и 
получи няколко  глоби. Решението би било създаването 
на швейцарско дъщерно дружество, но засега това 
изглежда не е един от приоритетите в дневния ред на 
FlixBus.

Франция: Макрон проправи пътя
В качеството си на министър на икономиката 

настоящият френски кандидат за президент Емануел 
Макрон проправи пътя за либерализирането на френския 
пазар на междуградски автобуси през лятото на 2015 г. 
FlixBus не се поколеба, основава дъщерно дружество и 
бързо започва първите си маршрути във Франция. Днес 
цяла Франция е обхваната от маршрути на  FlixBus, 
като има връзки между всички по-големи градове и 
зони с туристически интерес. Германската треньорска 
компания дори успя да постигне пазарно лидерство, 
като остави зад себе си най-мощния френски конкурент 
OUIBUS, дъщерно дружество на френската национална 
железопътна компания SNCF.

Австрия и Холандия: Липса на конкуренция
В Австрия и Холандия FlixBus успешно предлага 

както вътрешни, така и трансгранични връзки. Докато 
около 3,3 милиона холандски пътници са използвали 
зелените автобуси през последните две години и 
половина, само за 2016 г. са били превозени 2,7 милиона 
австрийски пътници. По-голямата част от австрийските 
маршрути на FlixBus се обслужват от националните 
автобусни компании Blaguss и Dr Richard. Въпреки 
това, подобно на SNCF във Франция, австрийската 
национална железопътна линия би искала също така да 
претендира за част от пазара и следователно стартира 
своето дъщерно дружество Hellö, което в момента 
осъществява връзка с 25 дестинации в големи части на 
континентална Европа.

Италия: Законът Анти-FlixBus не успя
FlixBus е въпрос на дебат в Италия през последните 

няколко месеца. Четирима политици от Пулия 
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представиха промяна във вече съществуващото 
законодателство, съгласно който да превозват пътници е 
разрешено само на тези компании, чиято главна дейност 
е пътническия транспорт. По отношение на FlixBus, 
обаче, това не е така, защото компанията не притежава 
автобуси, а предоставя платформа за резервации. 
Действителните пътувания с автобуси се извършват 
от подизпълнители. Следователно така нареченият 
анти-FlixBus-закон би означавал края на италианското 
начинание на FlixBus. Законът обаче в крайна сметка се 
провали, което означава спасяване в последната минута 
на зелените автобуси.

Независимо от това, на автобусна изложба в Берлин 
бе представена нова и ожесточена конкуренция на 
FlixBus. Новосъздадената италианска компания Busitalia 
Fast - съвместно начинание на италианската национална 
железопътна компания FS и утвърдения автобусен 
оператор Simet - ще започне маршрути в Италия и 
Германия, свързвайки 90 града в началото. Бързото 
разширяване в Европа е главната цел на Busitalia Fast. 
Компанията заявява, че целта й е да стане „основен 
международен играч на далечни разстояния“.

 
Германия: Възможни пречки

В резултат на поглъщането на няколко конкуренти, 
FlixBus вече има пазарен дял от над 90% в Германия. 
Независимо от това, всичко това не означава лесно 
бъдеще за автобусната компания. Нейните евтини цени 
на билетите може би ще трябва да бъдат коригирани в 
бъдеще, ако има потенциално промяна на тол таксите 
за автобусите, което е въпрос на дебат в немската 
политика. Друг такъв въпрос е свързан със законите за 
опазване на околната среда: В Германия само превозни 
средства от определени класове емисии имат достъп 
до избрани градски центрове. Ако този закон стане по-
строг - друг въпрос на дебат - на много по-стари автобуси 
може да бъде отказан достъп до градове като Щутгарт, 
Франкфурт или Берлин. Достъпността е друга тема, но 
решението в този случай вече беше взето през 2013 г 
.: От януари 2020 г. всички автобуси трябва да бъдат 
оборудвани с две места за инвалидни колички - нещо, 
което в момента имат само няколко автобуса в Германия. 

Скандинавия: Експанзията продължава
Най-новият целеви пазар на програмата FlixBus е 

скандинавският. С откриването на дъщерното дружество 
FlixBus Nordics първите градове в Швеция и Дания 
станаха част от международната мрежа. В началото 
на април миналата година, първите FlixBuses спряха 

в Осло, което я направи първата спирка на Норвегия, 
обслужвана от германския доставчик. Как ще реагират 
утвърдените скандинавски автобусни компании като 
Swebus и дали FlixBus ще бъде успешен в скандинавската 
общественост, остава да се види.

 
Великобритания: Празно пространство (засега)

Въпреки че FlixBus придоби континенталната 
европейска мрежа на британската нискотарифна 
автобусна компания Megabus преди известно време, 
британските острови остават празно място за все по-
разширяващата се компания засега. Единствената 
спирка на FlixBus в Обединеното кралство понастоящем 
е Лондон, който е част от трансграничните връзки от 
Амстердам, Париж и някои други метрополиса. Ако и 
дали FlixBus ще свърже и други британски градове в 
бъдеще, все още не е ясно за момента.

България
FlixBus официално влезе на българския пазар. 

Първите линии са от София до Будапеща, Виена и 
Букурещ и започнаха да се изпълняват ежедневно от 22 
март.

Това ще позволи на българските пътници да 
достигнат до другите дестинации от международната 
мрежа на компанията, казва Ласло Арани, регионален 
управляващ директор на FlixBus.

Билетите вече са в продажба на сайта на компанията 
и мобилното й приложение. Цената на еднопосочното 
пътуване между София и Букурещ е 23.90 лв., между 
София и Будапеща – 37.90 лв., а до Виена билетът е 
76.90 лв.

От компанията съобщават, че през първата половина 
на 2018 г. планират последващо разширяване на мрежата 
си в региона.
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Mihail Rangelov

 - Let’s start with a joke question. You couldn’t win an 
Oscar as a fi lm director but you won its analogue as 
an MEP?

 - Yes, the Transport Award I won was a good thing, indeed. 
However, it was not for my work to protect Bulgarian 
carriers, because it is quite unlikely to be rewarded in 
the EU for such work. The more so that my position 
in that respect is against EC’s proposals. I received the 
award mainly for my proposals on promoting electric and 
hydrogen mobility. I am very glad and I appreciate the 
jury’s decision to award me this prize because I have been 
an MEP for just one year, and this is recognition that I 
have done my job within that time. Moreover, I competed 
with colleagues who have been there for 10-15 years.

 - Is the situation with the proposals for the mobility 
package affecting Bulgarian carriers so critical?

 - This proposal was submitted long ago and had been a 
subject of discussions during that period. Regretfully, 
this is not a matter of political disputes. Rather all MEPs 
in their own political groups defend the interests of their 
respective countries. Thus, our debates in PES (The Party 
of European Socialists) are the same as those in EPP 
(The European People’s Party group) and in the group 
of the liberals. Everyone defends primarily their national 
positions.

 - What are the most recent amendments and, above all, 
those connected with the phrase “at home”?

 - We are struggling to clarify this defi nition. The aim is that 
the driver should have had a good rest while the phrase “at 
home” does not guarantee it. Jokingly, we could say that 
not only his wife, bur his mother-in-law is also at home, 
and instead of having a good rest he would be rather upset. 
Our idea is to ensure a good rest for the driver. This could 
be at a company housing property in Germany or Austria, 
for instance. But he could choose not to go back to it 

and go to watch a match in Spain or Italy instead. This 
would be a good rest, too. However, these proposals are 
still being discussed. There was also a requirement for the 
truck to go home. I simply asked the colleagues who had 
submitted that proposal if the trucks miss anyone when 
they are not “at home”. Why should trucks be required 
to go home? Such restrictions, as those introduced in 
several Member States, are against European law and are 
in fact outright protectionist measures in favour of these 
countries’ markets.

 - Could we say that there is opposition between two 
sides on this issue?

 - There are even more than two sides. There are two clearly 
opposing sides. There are also countries that want to 
continue to drive in Western Europe, on the one hand, 
and they worry about the competition of Eastern Europe, 
on the other hand. So, there are countries that have not 
made their decision yet, and talks about a compromise 
that could be reached are going on with them. For me, 
it is important that Bulgaria, together with other Member 
States,  achieves a blocking majority in the EU Council, 
and if a decision against our interests is made, to be able 
to block it.

 - How far have you reached regarding the formation of 
such a blocking majority?    

 - This is a question to be put to the government because it 
is discussed in the EU Council. Our discussions in the EU 
Parliament are going on and voting is about to take place. 
Regretfully, the larger Member States are not on our side. 
Thus, we could have an equal number of countries – 14 
to 14 – on both sides, but 14 of these might have more 
votes than the other 14 smaller countries. However, these 
are the rules in the EU. I would not say that our voices are 
not being heard, on the contrary, they hear very well our 
demands. But neither side has shown any desire to yield 
since this issue has been submitted for discussion.

 - How do you expect this matter to develop in the future? 

EC’S PROPOSALS FOR THE MOBILITY PACKAGES ARE AGAINST BULGAR-
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 - The EU Parliament should fi nally come up with specifi c 
proposals. Voting may take place by June. On the other 
hand, I do not expect that an agreement could be reached 
after the subject is submitted to the EU Council. If no 
agreement is reached by the end of the current session 
during Bulgaria’s EU presidency, we should have a 
decision made during the next presidency. Once the EU 
Parliament and the EU Council come up with a position, 
they have to sit down together with the EC and make a 
fi nal decision.

 - Could we take advantage of Bulgaria’s EU Presidency 
to help the cause of our carriers?

 - Currently, Bulgaria’s EU presidency is a plus. It is quite 
clear that we cannot take an offi cial position to defend our 
carriers because the presiding country should seek to fi nd 
the intersecting point of all demands. On the other hand, 
we have the right to preside the meetings and that can be 
used to our advantage. 

 - While dealing with the problems of road haulage, 
you alarmed that there would be a new problem, 
concerning bus transport services this time?

 - Liberalization of international passenger transport 
has been proposed by the EC in the Second Mobility 
Package. Very few exceptions have been introduced for 
bus operators registered in a Member State, other than 
the Member State where the bus service is carried out, for 
which access to the internal bus services could be denied. 
This shall depend on the distance of the transportation 
service. According to the proposal, in all cases of passenger 
transport services exceeding 100 km, access to the market 
shall be free, no matter if it is international (i.e. passing 
through the territory of at least two countries) or is carried 
out entirely on the territory of only one Member State. 
This means that foreign companies shall be able to operate 
bus services on the territory of a country, along regular 
internal routes, without a possibility to be refused a permit 
for any reason. A permit for regular internal transportation 
of passengers at a distance of less than 100 km in a 
straight line may be refused if the economic equilibrium 
of a public service contract is breached. This proposal is 
practically liberalization of cabotage, while at the same 
time we see exactly the opposite regulation with regard to 
international freight transport, where there are numerous 
market regulations and a restriction on cabotage. We can 
give as an example Germany where only a few years 
after the liberalization of the road transport market, the 
bus operator Flixbus which has recently entered Bulgaria 
as well, gained a dominant market position. Currently, 
Flixbus holds 93% of the domestic bus services market 
in Germany.

Next comes the application of the Posted Workers 
Directive concerning international coach and bus services 
which again affects companies in Central and Eastern 
Europe. Restrictions should apply to truck drivers but 
the logic is just the opposite concerning coach and bus 
services.

It is not normal for cabotage to be something bad that 
should be banned or restricted with regard to international 
freight transport. By the way, this sector is dominated by 
companies from Central and Eastern Europe, including 
Bulgaria and Romania. On the other hand, however, as 
far as bus transport is concerned, where Western European 
companies dominate, market liberalization is something 
good and should be encouraged... Let’s quote a positive 
example from Spain – if a company has an interest in 
major bus routes in a certain area (which are actually the 
profi table ones), it automatically falls into its commitments 
to serve shorter distances as well between smaller, remote 
settlements where people have no alternative means 
of transportation (of course, these are not so profi table 
routes). Liberalization cannot mean that everyone will 
simply take what they are interested in.

 - You also deal with the problems of fuels in transport. Is 
Europe ready to change the fuels?

 - I believe there is a tendency for more electric cars to 
enter the market. On the other hand, I would like to point 
out that I do not expect an energy revolution to happen. 
Yes, there will be a change in the mix, there will be more 
electric cars and fewer gasoline and diesel vehicles, but if 
anyone believes we will be driving only electric cars, he 
is thoroughly mistaken. We should rather aspire to have 
cars with higher environmental standards – not only for 
electric cars but also for those on liquid fuels. Vehicles 
with Euro 5 and Euro 6 emissions standard certifi cates 
pollute the air fewer times less than those with Euro 0 and 
Euro 1 certifi cates. By the way, our automotive branch is 
one of the good examples because I can see in Europe a 
lot of Bulgarian trucks with Euro 5 and Euro 6 certifi cates. 
A representative of one of our big companies has told me 
that the average age of its cars is a year and a half.

But let’s go back to the fuels issue. A revolution in the use 
of fuels will not happen all of a sudden. It’s going to be a 
constant process of simply changing the mix. We should 
not rush to create new myths. Let’s recall that 10 years ago, 
everyone said biofuels would be the solution in transport. 
After that, the same people realized that more fuel is 
spent to produce sugar cane than the fuel you get from it. 
Therefore, let’s not be too excited about the appearance of 
alternative fuels and let the processes develop.
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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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