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ангел забуртов: отличници Сме 
в европа по дигитализация на 
приСтаниЩните уСлуги

„България е една от водещите държави по 
дигитализация на пристанищните услуги. Ние дори 
сме отличници в Европа и след две години ще може 
да се похвалим и с внедряването на новата електронна 
платформа PCS“. Това заяви генералният директор на 
ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) Ангел 
Забуртов по време на представянето на Общата визия 
на Система за електронен обмен на информация в 
българските пристанища (Port Community System – 
PCS) във Варна и Бургас съответно на 20.06.2018 г. 
и на 21.06.2018 г. Системата беше представена пред 
заинтересованите страни - експерти от държавни 
институции и представители на морския бизнес. 
По думите на Забуртов системата е създадена за 
потребителите и колкото по-активни са те, толкова по-
добре ще функционира и тя.

Въвеждането на PCS системата е изцяло фокусирано 
върху постигането на повишаване на ефективността 
и конкурентоспособността на транспортния сектор. 
Внедряването й ще доведе до оптимизация и 
автоматизация на пристанищните и логистичните 
процеси чрез еднократно подаване на данни, повишаване 
на ефективността на координацията между участниците 
в логистичната верига, повишаване скоростта на 
работните процеси, прозрачност на информацията и 
информация в реално време, подобряване на условията 
на околната среда чрез намаляване на емисиите, 
проследимост през цялата логистична верига и 
намаляване на употребата на хартия. Информацията в 
системата ще бъде на разположение чрез общ интерфейс 
на всички оправомощени заинтересовани страни от 
пристанищната общност, в съответствие с тяхното 
участие и ниво за достъп.

Проектът се финансира със средства на ЕС от 
Европейския фонд за регионално развитие и от 
държавния бюджет на Р България чрез Оперативна 
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 
2014–2020 г.

мълния удари Самолет на „раЙънеър“ 
на летиЩе пловдив

Пътници останаха блокирани на летище ”Пловдив”, 
след като самолетът им беше ударен от мълния, съобщи 
БНТ.

Машината трябвало да излети обратно за Брюксел в 

19:30 ч. На 16 юни. На място пристигнали техници от 
Италия и Англия, които не са позволили полета да се 
извърши.

Заминаващите пътници били предупредени, че има 
технически проблем със самолета и останали повече от 
8 часа в чакалнята. Сред тях е имало е много бременни 
жени, майки с деца, студенти и болни хора. 

Пътниците два пъти получили ваучери за храна и 

вода. Някои от тях били настанени в хотел в Пловдив. 
Повечето днес трябвало да бъдат на работа, а група 
студенти на лекции в Холандия. Самолетът излетя за 
Брюксел. Някои от пътниците бяха категорични, че ще 
търсят компенсации от превозвача.
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Кредиторите обявиха за продан и 
централата на бдЖ

Частен съдебен изпълнител обяви за продан 
централата на БДЖ като част от мерките, които 
недоволните кредитори на компанията предприеха, за да 
си приберат просрочените вземания, съобщи Offnews.

Четириетажната историческа сграда в центъра на 
столицата с лице на три улици - „Г. С. Раковски“, „Иван 

Вазов“ и „Шести септември“, е построена през 1900-
1904 г. за централа на Българската земеделска банка. 
Преди в нея да се настанят железничари е била една 
от най-забележителните като интериор в столицата. 
Имало е впечатляващо красиви кабинети, украсени с 
уникални платна на Иван Мърквичка и Антон Митов. 
Днес просторните помещения са раздробени в малки 
стайчета със олющени соц мебели и грозна ламперия. 
След настаняването на БДЖ в сградата, много от 
оригиналните дизайнерски решения са опропастени, 
но все пак има и предостатъчно красоти, които и днес 
впечатляват. Запазено в близък до оригиналния вид е 
стилното стълбище с орнаменти.

В тази сграда е заседавало и правителството на 
България, оглавявано от Кимон Георгиев през 30-те 
години на ХХ век.

Общата разгърната застроена площ е 7803 кв. 
метра. Половината от собствеността е на „Холдинг 
БДЖ“, а другата половина - на Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Частен 
съдебен изпълнител Орлин Мендов е обявил за 
продажба дела на жп превозвача при начална цена от 
7,315 милиона лева. Срокът за оферти е до 2 юли, а 
резултатите ще бъдат обявени на следващия ден.

Съдът пуСна магиСтрала «Струма» през 
КреСненСКото дефиле

Върховният административен съд днес е отхвърлил 
жалбите срещу Оценката за въздействие на околната 
среда (ОВОС) за изграждането на източния обход на 
магистрала „Струма“ през Кресненското дефиле.

Тричленен състав на ВАС е отхвърлил с окончателно 
решение жалбите на две физически лица и на сдружение 
„За земята - достъп до правосъдие“ срещу решение № 
3-3/2017 г. от 19.10.2017 г. за ОВОС на министъра на 
околната среда и водите.

„С решението е одобрено осъществяването на 
инвестиционно предложение „Подобряване на трасето 
на Лот 3.2 на Автомагистрала „Струма“ по Източен 
вариант Г 10.50.“, съобщават от съда

След постановеното от съда вече няма пречка цялата 
АМ „Струма“ да бъде завършена до 2022 година, което 
е крайният срок. Ако аутобанът, част от Паневропейски 
коридор номер 4, свързващ Германия и Гърция, не бъде 
готов след 4 години, страната ни ще трябва да върне 
всички пари от европейското му финансиране - над 1.5 
милиарда лева.
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КитаЙ Ще е СъСобСтвениК на голямо 
приСтаниЩе в хърватия

Китай ще е съсобственик на морското пристанище в 
град Задар и се интересува от най-голямото търговско 
пристанище в страната - това на Риека, обяви 
правителствен служител от Загреб, цитиран от „Болкан 
инсайт“.

Томислав Михотич, заместник-министър на 
пристанищата, транспорта и инфраструктурата, 
каза, че „пристанище Задар ще подпише договор за 
съсобственост с китайските партньори тези дни.“ 
Михотич обясни още, че „за Китай това е логистична 
точка, от която може да осъществява търговията - не 
само до хърватския пазар, а и до европейския“, допълва 
изданието.

Съобщението бе направено след конференция на 
министри от Китай и Централна и Източна Европа 
в град Нинбо. Михотич не обяснява за коя китайска 
компания или фонд става дума.

Според Михотич Хърватия вече е представила и 
план за търга на терминал от пристанището на Риека и 
„със сигурност китайски компании ще се интересуват“.

хората в еСтония вече няма да плаЩат 
за градСКи транСпорт

Πpeди пeт гoдини влacтитe в ecтoнcĸaтa cтoлицa 
Taлин нaпpaвиxa бeзплaтeн гpaдcĸия тpaнcпopт cлeд 
ĸaтo нa пyбличeн peфepeндyм 75% oт xopaтa глacyвaxa 
зa тaзи пpoмянa.

Bcичĸo, ĸoeтo тpябвaшe дa нaпpaвят гpaждaнитe нa 
Taлин, зa дa ce възпoлзвaт oт тaзи възмoжнocт, бeшe 
дa ce peгиcтpиpaт ĸaтo пocтoяннo живeeщи тaм и дa 
зaĸyпят „зeлeнa ĸapтa“ зa 2 eвpo. Πoceтитeлитe нa 
гpaдa, нeзaвиcимo дaли ecтoнци или чyждeнци, oбaчe 
тpябвaшe дa плaщaт зa aвтoбycитe, тpaмвaитe, тpoлeитe 
и влaĸoвeтe в cтoлицaтa.

Зa ĸpaтĸo вpeмe тaзи пpaĸтиĸa cтaвa тoлĸoвa 
пoпyляpнa в cтpaнaтa, чe пpaвитeлcтвoтo тaм плaниpa 
дa нaпpaви тpaнcпopтът в цялa Ecтoния бeзплaтeн.

Oт 1 юли вceĸи oĸpъг в бaлтийcĸaтa дъpжaвa мoжe 
дa въвeдe тaĸaвa пpoмянa зacвoитe гpaждaни, ĸoятo дa 
вaжи 24 чaca нa дeн зa цялaтa ceдмицa.

Mecтнитe влacти щe имaт пpaвo и дa oтĸaжaт 
дa въвeдaт бeзплaтния тpaнcпopт, нo тaĸa щe бъдaт 
изĸлючeни oт дoпълнитeлнoтo дъpжaвнo финaнcиpaнe 
зa гpaдcĸия тpaнcпopт. Зaceгa нe e cигypнo дaли вcичĸи 
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15 oĸpъзи щe ce пpиcъeдинят ĸъм идeятa.
Ecтoния oбaчe нe e eдинcтвeнaтa в Eвpoпa, ĸoятo 

пycĸa бeзплaтeн тpaнcпopт. Hяĸoи гpaдoвe във Фpaнция 
и Гepмaния cъщo oбмиcлят пoдoбни пpoмeни c цeл 
нaмaлявaнe нa тpaфиĸa и бopбa cъc зaмъpcявaнeтo 
нa въздyxa. Beлиĸoбpитaния пъĸ eĸcпepимeнтиpa c 
бeзплaтни aвтoбycи вcяĸa cъбoтa и нeдeля.

Aĸo плaнът нa Taлин oбaчe e ycпeшeн, cтpaнaтa 
щe ce пpeвъpнe в пъpвaтa в cвeтa c нaпълнo бeзплaтeн 
гpaждaнcĸи тpaнcпopт.

тръмп иСКа да Спре вноСа на 
луКСозни немСКи автомобили в СаЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се надява 
да блокира германските производители на луксозни 
автомобили от щатския пазар, според публикация на 
списанието WirtschaftsWoche.

Позовавайки се на няколко неназовани щатски 
и европейски дипломати, изданието информира, че 
миналия месец Тръмп е казал на френския президент 
Еманюел Макрон, че ще продължи търговската 
си политика, така че да спре преминаването на 
автомобили Mercedes-Benz по Пето авеню в Ню Йорк. 
В публикацията не се споменават допълнителни 
подробности за това какви конкретни мерки ще 
бъдат предприети, за да се забранят европейските 
производителите на луксозни автомобили.

Информацията се появява по-малко от две 
седмици след като Министерството на търговията на 
САЩ започна разследване на вноса на автомобили, 
за да определи дали той „застрашава националната 
сигурност“ на САЩ. То може да доведе до облагането 
на вноса с мита до 25% на база на същите основания 
за „заплаха за националната сигурност“, които бяха 
използвани през март при вноса на метали.

Акциите на европейските автопроизводители 

поевтиняха след публикацията вчера, като германските 
компании оглавяваха спада. Акциите на Daimler, 
Porsche и Volkswagen поевтиняваха с по около 1% след 
излизането на новината.

Акциите на General Motors пък поскъпнаха с близо 
13% вчера до 42.70 долара за брой.

СтачКа отмени 75% от полетите на 
Brussels Airlines 

75 процента от планираните за 14 май полети 
на белгийската авиокомпания Brussels Airlines бяха 
отменени заради стачка, предаде РИА Новости. 
Служители на най-големия авиопревозвач на 
западноевропейското кралство в понеделник 
прекратиха работа. Протестиращите искат по-високи 
заплати и по-добри условия за труд. Те също изразяват 
своето несъгласие с плановете на правителството 

начело с Шарл Мишел за оздравяване на компанията. 
Загубите на Brussels Airlines за първото тримесечие на 
2018 г. възлизат на 26 млн. евро. Фирмата вече се свърза 
с около 55 000 клиенти, които са засегнати от стачката, 
и им предложи безплатна промяна на резервациите. 
По-рано се появи информация, че протестът на 14 и 
16 май ще донесе загуби на компанията в размер на 10 
млн. евро.
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не Се Сърдете на централния нападател

Михаил Рангелов

Съдия – изпълнител да ти запорира централния офис 
и да го пусне за продажба – едва ли може да има по-
сериозен атестат за качествата на един мениджър и на 
управлението на една компания. Случващото се в БДЖ 
не е изненада за никого и изненада би било единствено 
ако сегашният директор на компанията си подаде сам 
оставката, вместо да чака да бъде освободен.

В този материал аз обаче няма да се спирам върху 
заслугите на Владимир Владимиров и ефекта от 
неговото управление. Ще се фокусирам върху това как 
се избират и назначават ръководствата на държавните 
предприятия.

Преди няколко седмици  в Транспортал малко по-
незабелязано покрай скандалите в БДЖ и гласуването 
на пакета за мобилност мина един великолепен 
материал на професор Бистра Боева – „За  пролетните  
събития  2018  и    корпоративното управление на 
предприятията с държавна собственост“. В нея са 
описани седемте европейски насоки за корпоративното 
управление на предприятията с държавно участие. Ще 
пропусна първите шест, защото макар и да са важни, те 
не са тема на този материал.

Последната седма насока е за ръководствата на 
предприятията държавна собственост/ПДС/- надзорни 
съвети и съвети на директорите. Област, по отношение 
на която има критични бележки,както бе посочено 
в доклада на Европейската комисия. Ето на какво се 
набляга: наличие на необходимата власт, умения и 

обективност на тези ръководства за да изпълняват 
функциите си по стратегическо планиране, наблюдение 
и контрол над изпълнителните ръководства. Акцентира 
се на независимостта и обективността на решенията 
на корпоративните ръководства. Постановки, 
които не следва да се смесват с препоръката на 
наличие на повече независими директори/членове 
в съветите на директорите и надзорните съвети. 
Препоръчва се да се избягва политическа намеса в 
работата на тези ръководства, както и да се избягва 
номинация и избор за членове на ръководствата на 
високопоставени политически лица, вкл представители 
на изпълнителната и законодателната власт.

Всичко това в българските предприятия и в 
частност в БДЖ се изпълнява точно наобратно. Това, 
което в Европа се разбира като добро корпоративно 
управление на държавните предприятия, у нас е 
заместено с процедурата „Назначаване на калинки“.

Затова не трябва да има сърдити на централния 
нападател на БДЖ. В една нормална държава той 
щеше да бъде назначен, защото е спечелил кокурс, в 
който е предложил най-добрия мениджърски план, 
щеше да има подписан мениджърски договор, щеше да 
получава заплата, която да е обвързана с резултатите 
от дейността на компанията. Щеше да има борд, в 
който да има експерти, които да помагат във вземането 
на правилните решения. Щеше да има поставени 
конкретни задачи, свързани с увеличение на товари, на 
превозени пътници, на качество на обслужване и не на 
последно място – финансови резултати.

В българската действителност за изпълнителен 
директор на държавна компания може да се назначи 
човек без необходимия опит и квалификация, но да е 
бил в компания, която е финансирала предизборната 
кампания на спечелилата изборите политическа партия. 
Заплатата му ще е твърда независимо от резултатите 
на компанията, а задачите му биха били представени с 
изречението: „Московски виж там да не ме занимават 
с тия влакове“. Разбира се и бордът трябва да му е 
подходящ – да са достатъчно квалифицирани, ако някой 
ги попита колко е разстоянието между двете релси да 
могат да проверят в Гугъл.

Така че за резултатите на БДЖ не се сърдете на 
централния нападател – той не е виновен, че са му 
сложили баницата без да му кажат какво се иска 
насреща. Дори и да бъде сменен, ако критериите за 
подбор бъдат подобни, резултатът ще бъде същият. 
Като най-много да бъде сменен централния нападател 
с левия бек.
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бориСов прати заКона „СтоларСКи“ за 
преработКа

Превозвачите спират протестите си. Това стана 
ясно след среща на техни представители и премиера 
Бойко Борисов. Мотив за спиране на протестите им 
са очакваните действия в парламента. Превозвачите 
протестираха срещу подготвяния от депутати от ГЕРБ 
Закон за създаване на автомобилна камара, който 
според тях е писан от близкия до управляващата партия 
бизнесмен Миролюб Столарски. 

По нареждане на премиера Бойко Борисов се 
очаква депутатът от ГЕРБ Станислав Иванов, който е 
вносител на Законопроекта за Българска автомобилна 
камара да оттегли предложения Закон. По думите му 
ДАИ не може да контролира ефективно транспорта и 
отговорността трябва да отиде в КАТ.

“Разпоредил съм на Станислав да изтегли закона 
за създаването на Българска автомобилна камара. 
Договорил съм се с колегите и в спокойна обстановка 
някои от правилните неща да видим дали със закон или 
със сега действащите закони, наредби, да се поправят”, 
каза Борисов след среща с превозвачите в Министерски 
съвет.

“За мое съжаление пак нещата дойдоха до този 
кабинет, въпреки усилията ми да се решават по 
министерствата”, допълни той. 

Според премиера, законопроектът имал само една 
цел - транспортният бизнес да има камара, която 
да съдейства в работата на сектора и да бъде връзка 
между бранша и транспортното министерство. “От 
това, което разбирам впоследствие сега, има детайли, 
които притесняват”, каза Борисов. 

“Изтегляте законопроекта, сядате в спокойна 
обстановка всички заинтересовани страни и го 
довеждате дотам, че секторът да бъде успокоен и 
дисциплиниран. Защото когато стане катастрофа 
с автобус или ТИР, всички медии са там. Вдига се 
огромен шум и те казват: “Държавата не контролира”. 
Направете така, че контролът да е на 100% ефективен, 
без да има никаква лобистка линия, по която да ни 
упрекват”, заяви премиерът.

Решението на премиера предизвика реакцията 
на част от фирмите и организациите, подкрепящи 
законопроекта. Те се заканиха да извадят срещу 
Борисов камиони и автобуси на 4 юли. 

Според сайта Афера обаче, битката в транспорта 
е между двете лобита на транспорта в ГЕРБ, като 
близките до Цветан Цветанов бизнесмени подкрепят 
написания за тях законопроект, а от друга страна са 
близки до Борисов превозвачи, както и останалата 
част от потърпевшите от проектозакона компании и 
организации.
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 европарламентът отхвърли 
„КомпромиСа“ за превозвачите

Европейският парламент отхвърли предложението 
на транспортната си комисия за преговори със страните 
членки по обявените за компромисни текстове от т. 
нар. пакет Мобилност. Така предложенията, внесени 
от Европейската комисия по инициатива на Франция, 
влизат за гласуване на следващата парламентарна сесия 
през юли, съобщи Mediapool.

Един от най-спорните текстове, предизвикал 
недоволството и на българските превозвачи, е 
задължението на всеки три седмици шофьорите на 
камиони да се връщат за едноседмична почивка в 
страната си. Това на практика ще изхвърли от дългите 
международни превози фирмите от Източна Европа. 
Франция пък иска въвеждане на това правило, защото в 
момента компании от други държави изземат бизнеса на 
местните превозвачи, тъй като „командироват“ шофьори 
да работят в Западна Европа на по-конкурентни цени.

България иска промяна в предложението на 
Европейската комисия и на 4 юни в транспортната 
комисия на Европарламента бяха гласувани уж 
„компромисни“ текстове, които обаче се оказаха не 
толкова благоприятни за българските превозвачи. 
Един от тях предвижда не шофьорите, а камионите да 
се връщат на всеки три седмици в страната, в която са 
регистрирани, за да бъдат натоварени или разтоварени. 
България иска това да не важи за международните 
превози, а само за вътрешните, за да е мярка срещу 
фирмите „пощенски кутии“. Страната настоява и за 
отпадане на забраната за почивка в кабината, както и за 
преходен период за въвеждане на правилото за спиране 
за почивка на сертифицирани паркинги и за въвеждане 
на „интелигентни тахографи“.

Гласуването на 4 юни беше обявено от депутата 
от ГЕРБ Андрей Новаков за „капитулация на пакета 
„Макрон“. По-късно обаче се оказа, че новите текстове 
може да се окажат още понеблагоприятни за превозвачите 

от Източна Европа. В позиция, изпратена в четвъртък 
от всички български евродепутати в ЕП, е записано, 
че исканите от България промени могат да бъдат 
предложени преди гласуването на текстовете в пленарна 
зала в началото на юли. От позицията става ясно, че това 
ще бъде сторено. Вероятността опитът да е успешен 
обаче изглежда нищожна, тъй като позицията завършва 
с изречението: „Безпокойствието ни от резултата от 
днешното (в четвъртък - б. а.) гласуване е свързано с 
формираното мнозинство в Европейския парламент, 
което нееднозначно показва съотношението на силите“. 
А при гласуването, при което е отхвърлено искането за 
даване на мандат за нови преговори със страните членки 
по променените текстове, е показало голямо мнозинство 
в полза на предложенията на Франция.

Според френските евродепутати транспортната 
комисия в ЕП защитава позиции, подкрепящи „нелоялна 
конкуренция“ и социален дъмпинг, които биха довели до 
влошаване на условията на труд на водачите на камиони. 
След блокирането на мандата за преговори, френските 
евродепутати се надяват, че Европарламентът „ще 
поправи грешката“ на следващата пленарна сесия.

Правителствата на България, Полша и Унгария 
„продават работната си ръка един вид като роби“, заяви 
във вторник Ален Сютур, отговарящ за международните 
пътни превози във френския синдикат Обща 
конфедерация на труда - Се Же Те (CGT) пред журналисти 
в Страсбург. Еврокомисарят по транспорта Виолета 
Булц междувременно коментира, че въпросът е много 
чувствителен и много често свързан с политиката, което 
прави напредъка в преговорите труден. След гласуването 
на текстовете в ЕП, те ще бъдат отново обсъждани 
в рамките на т. нар. триалог между Европейската 
комисия, Европейския съвет и Европейския парламент. 
Позицията на ЕП ще зависи от гласуването в началото 
на юли. Очевидно разговорите ще продължат в рамките 
на австрийското председателство на Съвета на ЕС, а 
Австрия е противник на т. нар. „социален дъмпинг“ и 
едва ли ще работи за промяна на предложените правила.
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ГЛАСУВАНЕТО В ЕП ЗА ПАКЕТА ЗА МОБИЛНОСТ ЩЕ Е ТРУДНО, 
ПОСЛЕДНИЯТ НИ ШАНС Е В СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ

Петър Курумбашев
евродепутат от комисията по транспорт и туризъм към ЕП

 -  Господин Курумбашев, като че ли се върнахме 
в изходна позиция с исканията ни за защита на 
превозвачите. Какво предстои оттук нататък?

 - Оттук нататък вече излизаме от комисиите и предстои 
гласуване на пакета за мобилност в пленарна зала. В 
нея право на предложения имат или цели комисии, или 
цели политически групи, или 38 или повече членове 
на Европейския парламент. Тези предложения трябва 
да бъдат оформени до 27 юни и може да се очаква, че 
ще има гласуване на сесията през юли в Страсбург. 
Ако се прецени, че няма достатъчно време за превод на 
предложенията, те могат да бъдат отложени за първата 
седмица на пленарното заседание пак в Страсбург. Така 
че разговорите на ниво комисия приключиха, предстои 
гласуване в ЕП. Разбира се групата на българските 
евродепутати ще внесе предложения по позиции, 
които вече сме отстоявали. В момента се оформят тези 
предложения и предстои събиране на подписи, тъй като 
крайния срок е след 1 седмица.

 - Откъде смятате да съберете тези 38 гласа за внасяне 
на предложение?

 - Е, разбира се че само българските евродепутати няма 
да съберем тези гласове, но например имам уверението, 
че румънските социалисти ще ни подкрепят. Само с тях 
ние вече правим 34 човека. Така че проблемът не е да се 
съберат тези 38 подписа, а това че е хубаво те да бъдат 
много повече. 

 - Какви са очакванията Ви за гласуването в зала?
 - Нямам високи очаквания, тъй като загубихме 

гласуванията по двата важни доклада. Първото 263 
на 343 гласа, което е 80 гласа разлика в наша вреда, а 
второто го загубихме с 180 на близо 430 гласа. Така че в 
Европейския парламент има ясно изразено мнозинство, 
което не е в наша полза. Затова и беше призива ми да не 
отчитаме победи, когато има гласуване в една комисия, 
понеже очевидно победата беше ден до пладне и аз 
очаквах, че гласуването в парламентарна зала ше бъде 
трудно. Честно казано, не очаквах обаче, че ще загубим 
с такава голяма разлика. Думкането на тъпаните и 
посрещането на цар-освободител на летището бяха 
излишни фойерверки, които пречат на нашата работа, 
Подобно поведение допълнително само настървява 
отсрещната страна и намалява вероятността дори да се 
постигнат някакви компромиси. 

 - Ако загубим и това гласуване в ЕП, какво ни остава?
 - Когато имаме вече гласувана позиция на ЕП в пленарна 

зала, тя отива на така наречения триалог. В нея участват 
още Еврокомисията, която вече е изказала своето 
мнение, както и Съвета на министрите, който трябва да 
представи своята позиция. Реално шансовете ни оттук 
нататък е България заедно с другите засегнати държави 
да успее да организира блокиращо малцинство в Съвета. 
Това е съветът, който ние досега председателствахме и 
който от 1 юли ще председателства Австрия. Така че 
трябва да се опитаме да си осигурим това блокиране на 
ниво Съвет.

 - Имате ли наблюдения, кои държави все още са 
колебаещи се и бихме могли да работим с тях за 
осигуряване на блокираща квота?

 - Със сигурност държавите от Вишеградската четворка, 
Прибалтийските държави, Хърватска, Румъния, 
България – ето дотук станаха десет. Гърция, също 
така може да се работи с португалия – ето станаха 12 
потенциални държави.

 - Можем ли да говорим и с Кипър?
 - За позицията на Кипър не съм много убеден, както и 

на Малта, на Италия и на Испания. Между другото 
при гласуването на докладите моите италиански и 
испански колеги глсуваха доста „шарено“, така че с тях 
могат да се водят разговори. Следва Великобритания, 
чиято позиция не е в наша полза и след това насреща 
ни са държавите от страна на т.нар. Пътен Алианс – 
Скандинавските държави, Белгия, Холандия, разбира 
се Германия, Франция и Австрия. 

 - Можем ли да кажем, че каквото можахте като 
евродепутати досега успяхте да направите и че 
вече топката е в правителството и транспортния 
министър?

 - Ами нека да изчакаме да мине гласуването в 
Парламента, да завърши процедурата и ако не успеем 
да извадим скрити козове при него, тогава ще можем да 
кажем, че сме направили всичко, каквото сме можали. 
След това топката е изцяло в ръцете на Съвета на 
министрите, тъй като това е единствената европейска 
институция, която не е оповестила своето мнение, а 
освен това правилата в нея позволяват да блокираш 
нещата, дори да си малцинство

Май - Юни 2018 I 11

Интервю



В последно време в медиите се появиха информации, 
за това, че Турция възнамерява да прокопае, нов 
изкуствен пролив, дублиращ Босфора. Това е интересен 
проект и аз следя развитието на тази идея още от самото й 
възникване, нещо повече участвах на два международни 
форума, разглеждащи проблема за „Интеграцията и 
устойчивото развитие на Черноморския регион”, през 
2010 и 2011 години. Там защитих проекта Бургас-
Александруполис поради създаващата се възможност 
да се облекчи непрекъснатото увеличение на трафика 
през Проливите, създаващо условия за инциденти, 
особенно опасни, когато се случат с танкери.

Хронология на събитията
За комплексното развитие на черноморския регион, 

проливите „Босфор” и „Дарданели” са жизнено важни. 
Басейнът на нашето люлчено море е с площ от около 
2 млн. кв.км. В него вливат водите си 1000 (хиляда) 
реки, териториално засяга повече от 23 държави, а 
в тази зона живеят около 160 млн.човека. Поради 
ниската си соленост има уникална флора и фауна, 
съществуваща от милиони години.Правния статут 
на проливите има дълга история, но по съществен е 
периода след Договора от Лозана през 1920 година и 
е уреден трайно с конвенцията от Монтрьо-1936 г. Тя 
е ратифицирана от Турция, Великобритания, Франция, 

СССР, България, Гърция, Германия, Югославия и 
Япония. САЩ не са подписали Конвенцията, но 
спазват нейните разпоредби. Конвенцията възлага 
на Турция да поддържа навигационната безопасност 
на преминаващите кораби, при това без събиране на 
такси от тях. До 1936 година през Босфора годишно 
са преминавали около 4,700 кораби от различен тип. 
През 2003 година, преминалите кораби за годината са 
46,939 т.е., трафикът се е увеличил 100 кратно! През 
2009 преминалите кораби вече са около 55,000, а от тях 
само танкерите почти 19,000! Сведенията за трафика 
през 2015 г., показва, че през нея година, броя на 
преминалите кораби е 64761.

Босфорът вече се задъхва
Като следствие на това и инцидентите случващи 

се там нарастват системно. Това положение тревожи 
сериозно 20 млн. население, живеещо в зоната на 
Истанбул. По този повод преди повече от десетина 
години, 228 турски НПО (екологични обществени 
организации), разпространиха заявление, в което бе 
казано: « Нито Черно море, ни проливите ще могат да 
издържат продължително време подобно допълнително 
натоварване» и предупредиха, че при следваща голяма 
катастрофа, ше преградят преминаването на кораби 
през Босфора. Турската държава е сериозно затруднена 
и търси всякакви изходи за справяне с тази опасност. 
Моите лични наблюдения са, че ангажираните 
структури в нашата страна начело с правителството 

Капитан Никифор Герчев 
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така и не осъзнаха сериозността на проблема. Намесвам 
правителствата управлявали в периода след 1997 година, 
защото от една страна съгласно терминологията, морска 
администрация на държавата е правителството, а фактът, 
че проблема с безопасността на корабоплаването в 
проливите нарастна значително след посочената година 
е сериозно тревожен. Ролята и на МВнР, МТИТС, МРР 
и други институции в никой случай не може да бъде 
подценявана, напротив те следваше да сътрудничат най 
активно за намиране на адекватни решения.

Каква е ролята на другите черноморски страни
Осигуряването на безопасносттта на корабоплаването 

е възложено на Турция, но тя от доста години изпитва 
трудности и сякаш не може да се справи сама. Проблемът 
не е дори регионален, а международен, защото 
ежедневно в Черно море се намират кораби плаващи 
под знамето на над 90 държави. Нужна е съпричастност 
на международната морска общественост и най вече 
на останалите черноморски държави, имам предвид 
не само крайбрежните такива. Единственото правилно 
решение е, да се ограничи преминаването на танкери 
през проливите, превозващи значителна част от 
опасните товари – енергиините ресурси. Превозът 
следва, да се прехвърли на тръбопроводи при различни 
варианти: между Черно и Средиземно морета, между 
Черно и Егейско море (Бургас-Александруполис), и 
още Черно море през Румъния до Адриатическо море 
(Констанца-Триест). Първият проект бе – тръбопровод 
да минава само през турска територия, между Самсун 
(Черно море) – Джейхан (Средиземно море), който 
се планираше да се осъществи, но бе замразен, 
поради съществуващата в момента икономическа 
неефективност. От руска страна още през 2012 година 
бе обявено, че проекта е неконкурентен, тъй като при 
сравнение с обичнайните способи за доставка на нефт 
транспортирани с танкери през проливите, цената бе 56 
USD/т., а през тръбопровода разчетната цена е 76 USD/т. 
Втора възможност бе преминаване на нефтопровод 
през българска територия (Бургас-Александруполис-
БУРГАС – АЛЕКСАНДРУПОЛИС). Географското 
разположение на България, като страна на границата 
между два континента е изключително подходящо, 
защото сме на пътя между Азия и Европа. Страната 
ни е богата на комуникационни възможности и може 
да печелим най много от прокарването на всякакви 
трасета: (енергийнни, транспортни, комуникационни, 
инфраструктурни) и т.н. При вариант осъществяване на 
тръбопровода БУРГАС – АЛЕКСАНДРУПОЛИС през 
България, можеше да се пренасочат около 50 млн.тона 

нефт годишно.
С осъществяването на някой от тези проекти 

се създава нов по надежден и безопасен маршрут, 
за доставките на петрол от Кавказ и Средна Азия, 
до европейските пазари, с който ще се облекчат 
претоварените проливи Босфор и Дарданели и се внася 
положителн принос за опазване на морската околна 
среда. Едновременно с това се съдейства за подобряване 
на транспортната морска безопасност във важните за 
всички черноморски страни проливи и за повишаване 
на европейската енергийна сигурност. Ето как се роди 
повод щото в Турция да започне да се говори за втори 
Босфор т.е., „Канала „Истанбул”. Относно проекта 
БУРГАС – АЛЕКСАНДРУПОЛИС мога да добавя, 
че се предвиждаше капацитетът му да е между 35-50 
милиона тона нефт годишно. Предимствата: приход 
от 35-40 милиона долара годишно; Обезпечаване на 
дългосрочни работни места за експлоатационния и 
поддържащ персонал; Усвояване на нови технологии и 
ноу – хау; Снабдяване с модерни средства за борба с 
разливите на море; Не на последно място и разреждане 
на нефтения товаропоток през традиционния способ 
– през черноморските проливи, водещо до снижаване 
и на броя на инцидентите с фатален изход; Всички 
изброени по-горе ползи се превърнаха в потенциални 
загуби за страната ни, след като проекта бе спрян. 
Защо? Още от времето на древните философи се знае, 
че ако искаш да разбереш, защо нещо не се случва, 
виж кой има интерес да не се случи това. Публична 
тайна е, че беднотията ни се подклажда допълнително 
и от политически съображения, а не от икономическа 
целесъобразност. Настръхвам когато някой мастит 
политик говори, че „има политическа воля”, а в същност 
обичайно с това се обслужват чуждестранни интереси. 
Например за БУРГАС – АЛЕКСАНДРУПОЛИС. Ето 
как медиите навремето отбелязаха българския отказ 
от проекта. Цитирам: „България се оттегля от проекта 
”Бургас – Александруполис” 07 12 2011. Министерски 
съвет взе официално решение България да се оттегли от 
проекта за петролопровод „Бургас-Александруполис“. 
Проекторешението бе внесено от вицепремиера 
и финансов министър Симеон Дянков. В проекта 
участват още Русия и Гърция.”; Реакции в световната 
преса: „Российкая газета“: Правителството на България 
се отказа от проекта за петролопровода „Бургас-
Александруполис”, тъй като го смята за икономически 
необоснован;”, „Вашингтон пост”: България нанесе 
удар на плановете на Москва да увеличи енергийните 
си продажби в Европа, като обяви, че ще прекрати по 
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финансови причини споразумението за тръбопровод, по 
който руски петрол трябваше да достига до Гърция. Край 
на цитатите. Коментарът оставям на читателите. Сещам 
се за фразата на лорд Палмерстън от преди около два 
века, която гласи „Англия няма вечни врагове или вечни 
приятели, а само вечни интереси“. Тази фраза обобщава 
политиката на „Даунинг стрийт” 10 и английската корона 
още от 17 век. Кога ще ни дойде ъкъла да осъзнаем, че 
е провал спирането на сериозните енергийни проекти, 
от които страната ни има изключителни икономически 
предимства, а спирането им се осъществяват в чужд 
интерес и никой не ни възстановява нанесените 
огромни загуби. Спомням си как общественото 
мнение по време на третиране проекта БУРГАС – 
АЛЕКСАНДРУПОЛИС, се манипулираше. То не бяха 
един или двама псевдоеколози, които обясняваха, 
как ще се наруши „екологическия баланс” по трасето 
на нефтопровода, как ще се замърси морето и т.н. В 
същност. Екологическите негативни промени в земния 
участък на БУРГАС – АЛЕКСАНДРУПОЛИС, имат 
временен характер и са сравнително бързо възстано-
вими. Те са много по малки от негативното въздействие 
на прекарваните електропроводи, ски трасета и други, 
чийто трасета остават оголени постоянно. Сега искам 
да ги попитам, няма ли да изплачат за екологичните 
щети при прокопаване на канала Истанбул, пресичащ 
част от югоизточния край на територията на 
континента Европа с 200 метрова ивица вода, при това 
в непосредствена близост до трасето на БУРГАС – 
АЛЕКСАНДРУПОЛИС? Действително екологичните 
проблеми, които възникват при осъществяване на 
проекта за канала, изглеждат изключително сериозни. 
Те не са като глупавите плачливи хленчове на нашите 
псевдоеколози и се отнасят до това, че при строителство 
на нов “Босфор”, ще възникнат проблеми, основно 
поради промяна на солеността на морската вода в Черно 
море. Нашето море има два пъти по ниска соленост 
от Мраморно. В Черно море съществуващата флора и 
фауна се е приспособила от милион години, при сега 
съществуващия отток на водата. Те едва ли биха могли 
да се приспособят при повишаване солеността на водата. 
За сведение: Двете течения в Босфора – прясното (от 
ЧМ) и соленото (от ММ) – пренасят за година около 320 
км³ и съответно 180 км³, а солеността е в граници 17-
18 (ЧМ) и 37-38 (ММ) промила. Проектирания канал 
ще има приблизителен отток от 105 км³ и 70 км³, което 
е увеличение на обмема с около 35 %. Това не може 
да бъде считано за незначителна промяна и вярвам, 
че би предизвикало негативни екологични процеси 

в Черно море. Ние имаме вече горчивия опит – за по 
малко от 100-тина години изчезнаха много видове риби, 
делфините намаляха драстично, а „тюлените монаси” 
край нос Калиакра въобще изчезнаха, и никога вече 
няма да се появят в люлчиното ни море. Дженгиз Актар-
професор по международни отношения в университет 
Бахчешехир, заяви преди време: “Въздействието върху 
околната среда може да бъде огромно, толкова голямо, 
че проектът да бъде недопустим“ . Сега иде ред на 
българското Правителство да си каже тежката дума –
за или против корабоплавателния канал Истанбул ли е 
България? Политическата обстановка в региона е много 
усложнена. Русия, която е изключително чувствителна 
по темата за Проливите, в момента е позитивно 
настроена към Турция, а България, Украйна, Румъния и 
Грузия нямат друг морски излаз. След опита за преврат 
в Турция, много държавни чиновници бяха уволнени и 
протести срещу изграждането на канала, са сериозно 
затруднени. Моментът е много подходящ да се възобнови 
работата по проекта БУРГАС – АЛЕКСАНДРУПОЛИС, 
с цел да се възстанови нормалната безопасност за 
преминаване на нефтените танкери през Босфора. 
Допълнително към горното би било верно решение, да 
се отклони тръба от „турски поток”, в часта му доста 
преди излизането му на турски бряг, което ще помогне 
за намаляне на броя на газовозите преминаващи през 
Босфора. С тези два проекта ще се установи търпим 
баланс на обществените интереси за безопасност, 
екологическа съхраненост на същствуващия воден 
баланс на Черно море. Повярвайте ми, още преди да 
се вземе окончателно решение за канала Истанбул, 
България следва да прояви изключителна активност, 
защото в следващите пет години (2023 година Ердог ан 
предвижда откриване на канала), може да започнат 
тотални екологически неприятности с родното ни 
море и тази тема за България и другите черноморски 
страни е много по важна, например от членството на 
западните балкани в ЕС. Накрая но не и на последно 
място мисля, че ако сега не стартираме БУРГАС – 
АЛЕКСАНДРУПОЛИС едва ли ще имаме друг шанс в 
обозримо бъдеще. Ако и сега проспим тази възможност, 
други страни биха се заинтересовали от проекта и при 
отказ на България, тръбопровод може да мине по трасе, 
малко по на юг или на север от България.

Нужни ли са промени по трасето на Бургас – 
Александруполис?

Категорично не. По отношение на тристрания 
договор, в часта за националността на превозващите 
до Бургас танкери, във всички случай схемата следва 
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да бъде променена от варианта „две страни по три 
танкера” (Русия, Гърция) в схема „трите страни (Русия, 
България, Гърция) с по два танкера”. Така печалбите от 
превоза по море, ще бъдат справедливо разпределени, 
а това, че ни давали екипажите на танкерите да бъдат 
български е лоша шега и подигравка със страната ни. 
Необосновани са и притесненията за риска от разливи 
в зоната на Бургаския залив. Преди около 25 години в 
Бургаския залив при “Ставрова банка” се извършваше 
редовно “лимбаж”–т.е., на море се прехвърляха 
нефтопродукти от голям на по-малък танкер. Месечно 
се правеха около 8 лимби, всяка по около 70,000 тона 
нефт. По това време танкерите бяха с единичен корпус 
и по-малките нямаха система за инерген газ, което 
представляваше риск за взрив и/или разлив при засядане 
и повреждане на корпуса. За периода на всички лимбажи 
не беше допуснат нито един разлив при тогавашната 
несъвършенна технология. Съвременните танкери са 
модернизирани, с двоен корпус в района на товарните 
танкове. По отношение на обсъжданията в интернет, 
мога да кажа следното. Например, в сайт на интернет, 
който претендираше за защита на екологията на 
Бургаския залив, нито един от фактите за опасностите 
от разлив при разтоварване на буй, не се отнася до 
подобна технология, а само за катастрофи и засядания 
при инциденти с танкери на различни места по света. 
Освен това, коментара за опасностите от разлив, показва, 
че авторите въобще не разбират технологията, която те 
коментираха или спестяваха някои важни подробности 
по проекта. Рискът за разлив на нефт е сравним с риска 
от претоварване на нефтопродукти от FPSO (Floating 
Production Storage and Offloading) кораб на танкер в 
открито море. Толкова до колкото още при представяне 
на проекта в морската му част за разположение на 
котвените стоянки, открих и съобщих на проектантите 
че следва да направят малка промяна с цел да не засягат 
подходния фарватер за влизане на корабите в Бургаския 
залив. Оценката на риска бе възложена на Висшето 
военноморско училище «Никола Йонков Вапцаров», 
които идентифицираха рисковите фактори, извършиха 
оценка на риска и мерките за контрол.

Вече има и конкурентни проекти в региона
В региона вече има и конкурентни проекти. Такъв 

е „Трансанадолския газопровод” (TANAP). Предвижда 
се въвеждането в експлоатацията му да стане през 
юни 2018 г., като по него ще минава азербайджанският 
газ през азиатската територия на Турция, пресичайки 
Пролива Дарданели в района на Чанаккале с отклонение 
за България и Гърция, за доставка на газ за Европа. 

Газопроводът не касае пряко проблема с преноса на 
енергийни ресурси през Черноморските проливи.

Още любопитни факти за новия канал
В турските и други чуждестранни медии се говори 

много за проекта „Канал Истанбул”. Например това, че 
трасето минава през гори, поля и източници на прясна 
вода. Турските еколози наричат проекта „кошмарен”, 
защото ще бъде нарушен крехкия баланс между 
двете морета. Каналът ще повиши съдържанието на 
сяроводород в Мраморно море, а в Истанбул постоянно 
ще намирисва на развалени яйца. Не на последно 
място се отбелязва и, че има голяма опасност да се 
унищожат безценни архиологически обекти, като 
пещерите „Яръмбургаз”, които се считат за най старите 
места населявани от хора в Европа. Според разчети 
на официалните власти строителството ще възлезе на 
около 10 милиарда долара, но се говори, че разходите ще 
са много по големи, а от там следва и че е под съмнения 
обещаваната икономическа ефективност. Турското 
правителство посочва един много важен аргумент 
в подкрепа на прокопаването на канала, а именно, че 
корабния трафик нараства непрекъснато и Босфора и 
проливът вече не може да се справя с корабния трафик 
и е под сериозна угроза за поява на катастрофически 
инцидент. От двете страни на Босфора се редят на опашка 
кораби, престояват, изчакват, а това води до финансови 
загуби. Ето защо нашата морска общественост трябва 
да е наясно, предстоят сериозни предизвикателства. 
Подръжниците за прокопаване на канала, се надяват, 
че при осъществяването му ще се решат проблемите 
с корабоплаването, но мисля, че всякакъв оптимиззъм 
би бил пребързан. Условията за ползване на канала, 
ще бъдат свързани с заплащане на такси и много други 
хитрости, към които може да пребегнат властите за 
да докажат неговата ефективност, а това означава 
бъркане в джоба на корабособствениците. Спасението 
е в тръбопроводите и за тяхното осъществяване, следва 
да положат усилия заинтересованите страни, а те не са 
само черноморските.
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варна и транС-европеЙСКата 
транСпортна мреЖа
проблеми и реШения

Настоящият материал има за цел да покаже 
неестественото отсъствие на Варна и цяла Североизточна 
България от Основната (Core) Транс-Европейска 
транспортна мрежа, както и да посочи възможности 
за поправяне на тази несправедливост в контекста на 
основната тема на Морски форум 2018 – „Варна между 
Черно море и Западни Балкани“.

Картата показана по-долу е от официалният документ 
на ЕС - регламент 1315/2013 регламентиращ поименно 
и картографски Трансевропейската транспортно мрежа 
(ТЕN-T), нейните „опорни точки“ – Трансевропейските 
транспортни възли и терминали  и нейните приоритети 
– Трансевропейските транспортни коридори. Картата 
се отнася за утвърдените за Румъния и България 
железопътни линии и терминали – сухопътни, морски 
и речни. Както се вижда, тънките линии в Североизтона 
България и липсващото синьо кръгче с котва за Варна 
показва, че целия този район на страната се отнася към 
второстепенната (широкообхватна) ТЕN-T мрежа. Към 
основната ТЕN-T мрежа са останалите удебелени жп 
линии и пристанище Бургас. Всичко това поименно 
е описано в Приложение ІІ „Списък на възлите на 
основната и широкообхватната мрежа“ на Регламента.

Въпросът какво толкова е от значение за една 
инфраструктура  да бъде в основната или второстепенната 
ТЕN-T мрежа? Отговорът е че има огромно значение, 
което може да се разбере от вникване в същността и 
структурата на самата Мрежа.

Планирането, развитието и експлоатацията на 
трансевропейските транспортни мрежи допринасят за 
постигането на основни цели на Европейския Съюза, 
заложени в стратегията „Европа 2020“ и в Бялата книга 
на Комисията, озаглавена „Пътна карта за постигането 

на Единно европейско транспортно пространство – към 
конкурентоспособна транспортна система с ефективно 
използване на ресурсите“. Поради голямата дължина на 
всичките европейски транспротни мрежи и огромните 
ресурси за тяхната модернизация и развитие във времето, 
Комисията е предвидила реализирането им в структура 
на две нива -  основна мрежа и широкообхватна мрежа

 » Широкообхватната мрежа се състои от главните 
съществуващи и планирани транспортни 
инфраструктури свързващи страните-членки 
в единно транспортно пространство. Срок за 
модернизация 2050 г !

 » Основната мрежа се състои от тези части на 
широкообхватната мрежа, които са от най-голямо 
стратегическо значение за постигането на целите за 
развитие на трансевропейската транспортна мрежа.  
Срок за модернизация 2030 г !

За България към основната железопътна мрежа са 
линиите показани удебелени на картата. В основната 
пътна мрежа са включени автомагистралите/скоростни 
пътища „Тракия“, „Марица“ „Струма“, „Хемус“ до 
В.Търново, „Русе – Димитровград“ и „Видин – Ботевград“. 
Основно летище е само София. Основно морско 
пристанище е Бургас. Основни дунавски пристанища 
са Русе и Видин. Тези транспортни инфраструктури от 
стратегическо значение на основната ТЕN-T мрежа са 
предвидени за модернизоции до 2030 г. чрез използване 
на всички форми на финансовите механизми приложими 
в ЕС, вкл. публично частно партньорство. Реалистично 
модернизацията им ще бъде обхваната от два програмни 
периода 2014 – 2020/23 и 2020 – 2027/30 за които 
има работещи механизми за планиране, съгласуване 
и бюджетиране. За времевия хоризонт 2030 І 2050  
прогнозите са в сложна политическа, икономическа и 
финансова неопределеност и зависимост от състоянието 
на Съюза и Света. Разчитането за планирано развитие 
на инфраструктурни проекти за този период ще има 
рисков характер. Ето защо стратегическия за страната 
транспортен възел Варна, останал извън основната 
ТЕN-T мрежа, ще се окаже извън полезрението на 
инвеститорския интерес и обречен на статуквото. И от 
тук - важността на инициативата за включване на Варна 
и региона на Североизточна България в основната 
ТЕN-T мрежа!

От  друга страна неформалният прочит на регламент 
1315/2013 дава основание чрез използване на заложения 
в него последователен и прозрачен методологичен 
подход от изисквания и приоритети към транспротните 
възли, да се докаже  че Варна е с „голямо стратегическо 

16 I Май - Юни 2018

Морска столица



значение за постигането на целите на трансевропейската 
транспортна мрежа.  Изисквания към пристанищната  
инфраструктура и тази за интермодален транспорт, 
според регламента, трябва да отговарят на следните 
критерии:

 - общият годишен обем на товарите за обработка 
както на насипни, така и на пакетирани товари — 
надхвърля 0,1 % от съответния общ годишен обем на 
товара, обработен във всички морски пристанища на 
територията на Съюза. 

 - морските пристанища са свързани с железопътни 
линии или пътища и при възможност с вътрешноводни 
пътища

 - имат инфраструктура за пряк достъп суша-море 
(фериботи)

 - телематичните приложения осигуряват условия 
за управление на трафика и по отношение на 
мултимодалните транспортни операции, 

 - когато в даден регион от категория 2 по NUTS 
липсва товарен терминал или логистична платформа, 
отговарящи на условието, въпросният товарен 
терминал или логистичната платформа се определят 
от съответната държава-членка за основен товарен 
терминал.

 - Държавите-членки гарантират, че пристанищата 
включват необходимото оборудване за подпомагане на 
екологичните показатели на корабите в пристанищата,

 - морските пристанища са свързани с железопътни 
линии или пътища и при възможност с вътрешноводни 
пътища

 - Държавите-членки въвеждат VTMIS и SafeSeaNet в 
съответствие с Директива 2002/59/ЕО.

С изключение на първия пункт Варна отговаря 
на тези изисквания и критерии. Но критериите не са 
взаимно обвързващи и методологията за оценка допуска 
обосновани изключения. Примери: Пристанище 
Александруполис в Гърция, Летище Варна, Пристанище 
Видин и други случаи на признати основни стратегически 
важни транспортни възли. На този основа отговорът на 
въпроса защо Варна не е включена в основната ТЕN-T 
мрежа, според нас е съчетание от формален подход 
(0.1% товарооборот?) и липса на ясна стратегическа 
визия за развитие на транспортната система към 
годината на подготовката на Регламент 1315 и Договора 
за партньорство (2012-2013). Примерите с пристанище 
Александруполис и See2See на Гърция, развитието 
на всички румънски дунавски основни пристанища 

и пристигане на китайските контейнерни влакови до 
пристанище Поти в Грузия показват, че пристанище 
Варна като мултимодална платформа има необходимия 
критериен потенциал за да бъде включена в основната 
транспортна мрежа. На тази основа имаме следните 
предложения:

1. Местните и регионални структури на Варна с 
активното участие на НТС и ФБТИ да подготвят 
мотивирано предложение до МТИТС за включване 
на Пристанище Варна в Основната ТЕН-Т мрежа на 
ЕС;

2. Предложението да бъде изпратено и до Координатора 
на ЕК за Трансевропейския транспортен коридор 
„Ориент Източно Средиземно- морски“ г-н Грош за 
включване на Варна като краен пункт на източния 
клон на Коридора (София – Пловдив – Бургас);

3. Предложенията да бъдат съпроводени от 
инвестиционни намерения за следващия програмен 
период 2020 - 2027 за развитие на Пр-ще Варна и 
региона - Контейнерен терминал Варна, АМ „Черно 
море“ и Жп линия Русе – Варна.

Петър Мутафчиев  
Васил Рангелов

Май - Юни 2018 I 17



КонцеСията на летиЩе „София“ – 
проблеми и възмоЖни реШения

Валентина Станева1, Тонко Петков2, Йовко Йоцев3, 
Христо Станев4

1ВТУ „Тодор Каблешков”, 2Институт по въздушен 
транспорт, 3ABA, 4УНСС София, БЪЛГАРИЯ

Обявената с РМС №419/20.05.2016 г. [1] процедура 
за предоставяне на концесия за услуга на обект 
„Гражданско летище за обществено ползване София” – 
публична държавна собственост бе прекратена с РМС 
№193/06.04.2017 г.[2]. Според публични изявления 
на Министърът на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията, през 2018 г. предстои 
стартиране на втора процедура за концесиониране 
на летище София. Междувременно имаме нов Закон 
за концесиите [4], който имплементира Директива 
2014/23/ЕС [3] и въвежда правила, които в известна 
степен са различни от Закона за концесиите от 2006 г. 
[5]. Тук правим опит за анализ на някои недостатъци 
на прекратената процедура и правим някои препоръки 
за преодоляването на тези недостатъци при следваща 
процедура.

По вида и предмета на концесията
РМС № 419/20.05.2016 г. [1] се обявява процедура 

за предоставяне на концесия за услуга на обект 
„Гражданско летище за обществено ползване София” 
– публична държавна собственост. Обявеният основен 

предмет на концесията е управление на услуги от 
обществен интерес и управление и поддържане на 
гражданско летище за обществено ползване София. 
Допълнителен предмет на концесията извършване на 
частични строителни и монтажни работи, включително 
изграждане на нов Терминал 1 на Летище София. Такова 
изграждане бе несъответствие с действащия по това 
време Закон за к онцесиите от 2006 г. [5], чл. 4, ал. 4 и ал. 
5, тъй като не ставаше дума за „частично разширяване, 
частична реконструкция, частична рехабилитация 
или ремонт на обекта на концесията”. С Директива 
2014/23/ЕС [3], чл. 5, дефинитивно се определя що е 
концесия за услуга и що е концесия за строителство. 
Съответно действащият Закон за концесиите [4], чл. 
8, ал. 4, определя, че с концесия за услуги може да 
се възлага строителство по чл. 7, ал. 2, т. 3, т.е. само 
за изпълнението на строителни и монтажни работи 
за извършване на текущи ремонти и за поддържане 
на съществуващ строеж в експлоатационна годност. 
Видимо сега не може под концесия за услуга да се 
извърши строителството на нов терминал. Член 10, 
ал. 1 от Закона за концесиите [4] определя, че когато 
публичен орган възлага на икономически оператор 
както изпълнение на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 
или 2, така и предоставяне и управление на услуги, 
концесията се определя като концесия за строителство. 
Следователно, при нова концесионна процедура ще 
трябва да имаме концесия за строителство. Какво 
е особеното: сега би трябвало да бъдат определени 
конкретни параметри на строителството.

По Генералния план за развитие на летище София
Точка 7.2.2. от РМС № 419/20.05.2016 г. [1] 

задължава концесионера да осигури изработването и/
или актуализирането на генерален план за развитие на 
летището и въз основа на него – подробен устройствен 
план (ПУП), при условия, по ред и в срокове, определени 
с концесионния договор. РМС № 419/20.05.2016 г. [1] 
не формулира конкретни изисквания на държавата по 
отношение на новия Терминал 1. Допълнително от други 
източници става ясно, че се предвижда изграждане 
на пътнически терминал с капацитет 3 млн пътници 
годишно. Той ще бъде изграден „в съответствие с 
инвестиционната програма на участника, определен 
за концесионер” и с влязъл в сила актуализиран 
генерален план. Такава неопределеност е свидетелство, 
че собственикът няма обосновано и конкретизирано 
виждане за развитие на летище София. Държавата 
възлага концесия без обосновка за взетото решение, 
без да е изяснено какво искаме, като безпричинно 
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и необосновано прехвърля своята отговорност за 
развитието на публичната държавна собственост към 
вижданията на концесионера. Предвиденото следващо 
съгласуване/приемане от държавата е акт, който е 
затворен в чиновническа рамка, без да е обвързан с 
публичност, и с участие на обществеността и независими 
експерти. Счита се за нормално собственикът, т.е. 
държавата, да осигури разработването /актуализирането 
на Генерален план за развитие на летище София с 
обхват и съдържание, както са посочени в Приложение 
№ 20 към проектодоговора [6]. Разработването би 
трябвало да се изпълни от независим консултант. Няма 
съмнение, че сега постъпленията от летищни такси 
при експлоатацията на летището (вж. Таблица 1) са 
напълно достатъчни за финансиране на разработването 
на Генерален план. Няма обективна необходимост 
разработването на такъв план да се финансира от 
зависим, включително от корпоративни интереси 
субект, който няма как да представлява интересите 
на публичната държавна собственост. Независимият 
подход, който е в съответствие със стандартната 
международна практика, бе приложен успешно при 
реализацията на проекта за развитие на летище София 
през периода 1992-2006 г.

По годишното концесионно плащане
Механизмът за формиране на годишните концесионни 

плащания, предвиден в РМС № 419/20.05.2016 г., т. 12.2 
предвижда годишно концесионно плащане да е в размер 
на процент, определен съгласно офертата на участника, 
определен за концесионер, но не по-малко от 7 на сто от 
общия размер на нетните приходи от всички дейности 
за текущата година, които са свързани с ползването на 
обекта на концесия и дължимия ДДС върху сумата. 
Съгласно Документът [7], разпространен от МТИТС, т. 
1 „нетни приходи” са брутните потоци от икономически 
ползи, създадени/реализирани в хода на управлението 
и експлоатацията на Обекта на концесията след 
намалението с размера на данъци, мита, такси и др., 
в т.ч. ДДС. Този механизъм реализира кръстосано 
финансиране на дейностите, свързани с функциите на 
летищен оператор и дейностите, свързани с дейностите 
на оператора по наземно обслужване. Така имаме 
несъответствие с чл. 4 на Директива /96/67/ ЕО [8], и 
чл. 48и от Закона за гражданското въздухоплаване [9].

По механизма за формиране на летищните такси
РМС № 419/20.05.2016 г., т. 6.17. определя, че „при 

определяне на летищните такси..... към разходите за 
въвеждане на необходимите стандарти, осигуряващи 

безопасност и сигурно кацане и паркиране на 
въздухоплавателни средства, разходите за обслужването 
и сигурността на пътниците и разходите за концесионно 
плащане се прибавя и процент на регулирана 
възвръщаемост, предложен в офертата на участника, 
определен за концесионер“. Съгласно Документът 
[7], разпространен от МТИИС, т. 3 понятието 
„регулирана възвращаемост“ представлява регулирана 
възвращаемост на собствения капитал, изчислена като 
се умножи размерът на инвестициите, реализирани 
със собствени средства свързани с осъществяването 
на регулираните дейности, съгласно инвестиционната 
програма, намалени с разходите за амортизации по 
процента на регулирана възвращаемост.

Годишните разходи за концесионно плащане 
включват процент от общия размер на нетните 
приходи от всички дейности, както и 1/35 от размера 
на еднократното концесионно плащане (концесията 
се даваше за 35 години). Отнасящата се за летище 
София Методика за определяне на летищните такси, 
приложение № 1 към чл. 1, ал. 3 от Наредбата за таксите 
за използване на летищата за обществено ползване 
и за аеронавигационно обслужване в Република 
България [10] би могла да се приложи коректно само 
ако бъде осигурена разбивка на разходите, свързани с 
концесионните плащания по видове такси. За целта би 
трябвало да бъдат определени размерите на дяловете 
от годишното концесионно плащане и съответния 
годишен размер на еднократното концесионно 
плащане, които следва да се отнесат в сумата на общите 
разходи, относими към съответната такса. Естествено, 
би трябвало от определения годишен размер на 
концесионните плащания да се приспадне годишния 
размер на приходите от дейности, които не са летищни 
такси.

По срока на концесията
Съгласно чл. 34, ал. 3 от ЗК [4] конкретният 

срок на концесия за строителство и на концесия за 
услуги не може да е по-дълъг от времето, необходимо 
на концесионера за възвръщане на направените 
инвестиции и на разходите по експлоатация на 
строежа или на услугите и за получаване на доход от 
вложения капитал, при отчитане на прогнозирания 
икономически баланс и на цената на услугите, които 
ще се предоставят. Обявеният с РМС № 419/20.05.2016 
г. [1] бе максимално възможният (35 години), без да 
има обосновани с Финансово-икономически анализ 
[11] достатъчно основания за това. Напротив, в [11] 
са посочени факти, които могат да бъдат сериозно 
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основание за оспорване на обявения срок (например, 
за разгледаните варианти най-продължителният срок 
за откупуване на инвестициите на концесионера бе 12 
години, реализираният трафик на пътникопотока през 
летище София надмина прогнозния и др.).

Пр едварителното обвяване на конкретен срок на 
концесията не създава условия държавата да проведе 
обоснован състезателен подбор на кандидатите. Счита 
се за уместно, срокът на концесията да бъде един от 
елементите, с който кандидатът ще участва в търга/
конкурса за отдаване на концесия на обекта. Такъв 
подход е допустим, отчитайки записът в чл. 34, ал. 2 
от ЗК, че „в обявлението за откриване на процедурата 
за определяне на концесионер..... се посочва срок на 
концесията, който е максимален”.

Така, един запис „максималният срок на концесията 
е 35 години” гарантира спазване на изискванията на 
ЗК [4], респективно на Директива 2014/23/ЕС [3], но 
създава условия за състезателност между кандидатите. 
В същото време, конкретният срок на концесията ще се 
посочи с решението за избор на концесионер.

По еднократното концесионно плащане
При обявяване на процедурата за концесия на 

летище София размерът от 550 млн. лв. на предвиденото 
първоначалното концесионно плащане се свързваше с 
потребностите от погасяване на задължения на БДЖ с 
приблизително такъв размер. За целта още в Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2017 г. [12, 
чл. 99] в Закона за държавния бюджет за 2018 г. [13, чл. 94] 
е заложено „за приходите от еднократното концесионно 
плащане по договора за концесия на „Гражданско 
летище за обществено ползване София“ разпоредбата 
на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за Държавния фонд за 
гарантиране устойчивост на държавната пенсионна 
система [14] да не се прилага, т.е. тези приходи да не 
бъдат източник за набиране на средства за пенсионния 
фонд. Междувременно правителството покри част от 
задълженията на БДЖ и се намери друго направление 
за финансиране, разчетено на база първоначалното 
концесионно плащане. Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията в своя 

проектобюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна 
прогноза за 2019 и 2020 г. в програмен формат [15], в 
частта „Програма за развитие и поддържане на ж.п. 
инфраструктура и комбиниран транспорт” определя, 
че „над одобрения капиталов трансфер са необходими 
спешни инвестиции в размер на 114551 хил. лв. за 
коридор Sea2Sea и възстановяване на последиците от 
катастрофата в Хитрино и превенция на железопътни 
произшествия и инциденти, които могат да бъдат 
финансирани за сметка на очакваните постъпления от 
концесията на гражданско летище София”.

По отношение на размера на еднократното 
концесионно плащане бихме могли да направим 
следния анализ. Без да отчитаме ДДС и промяната на 
стойността на парите във времето, при определяне на 
годишния размер на разходите, свързани с всички такси 
се добавя 1/35 от еднократното концесионно плащане 
или около 15.7 млн. лв. Ако към тази сума добавим 
близо 10-те млн. лв. за годишно концесионно плащане 
и около 12 млн. лв. годишно за изплащане на вложени 
инвестиции за нов терминал, получаваме обща сума, 
с която се натоварват годишните разходи, свързани с 
таксите в размер на около 37.7 млн. лв. Видимо от табл. 
1, тази сума се покрива или дори не достига размера на 
нетната разлика между общите годишни постъпления 
от летищни такси размера на финансирането (разходите 
за осигуряване на тези такси). С оглед на постигане на 
разходоориентираността на размера на таксите, взети 
общо, това е добре.

В същото време срещу разходите за еднократното 
концесионно плащане въздушният транспорт, 
инфраструктурата и клиентите не получават нищо. 
Обратно, би следвало с този размер да се намалят 
общите разходи, свързани с летищните такси и оттам 
да се намали размерът на тези такси. Така еднократното 
концесионно плащане се явява своего рода данък. 
Заложеното прехвърляне на средства, събрани от 
дейности в един вид транспорт (въздушен) в друг вид 
транспорт – наземен е доказателство за действие, което 
е в конфликт със стандартите на ИКАО и националната 
нормативна уредба, свързана с летищните такси.

Таблица 1. Постъпления от летищни такси на летище София, хил. лв.

Показатели/година 2012 2013 2014 2015 2016

Общо постъпления от летищни такси 86449 92286 95930 84545 99010

Финансирания, (разходи за текуща поддръжка) 38963 44727 45098 48237 48041

Нетен резултат 47486 47559 50832 36308 50969
 

Източник: ГФО на „Летище София“ ЕАД и собствени изчисления
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 българСКите Спедитори - зелени, 
дигитални и иновативни

Зелени, дигитални и 
иновативни - това са трите стълба 
на мултимодалността в годината 
на мултимодалността па ЕС.

Тя е от ключово значение за 
нашите членове – спедиторските 

и логистичните фирми, които сме неутрални към 
различните видове транспорт. Ние призоваваме към 
политика на интегрален подход на глобално, европейско 
и национално ниво. Мултимодалният транспорт е 
устойчив и ефективен само при наличието на пълната 
гама от инфрастуктура /терминали, свързаност между 
видовете трансторт, информационни системи/ са 
изградени по протежение на транспортните коридори.

Ефективната мултимодалност позволява на 
спедиторите да осъществяват дизайнирани за клиентите 
си услуги, да избягват задръстванията, да добавят 
стойност към продуктите на клиентите посредством 
иномия на мащаба и гъвкавост.

Благодарим на ВСИЧКИ наши членове за това, че 
останахме сплотени и създадохме най-европейската 
асоциация у нас – НСБС!

25 години на успех – както на национално, така и на 
международно равнище! Това е историята на Българската 
асоциация за спедиция, транспорт и логистика /НСБС/.

Благодарим на всички за това, че сте днес с нас, 
както и през последните 25 години!

Благодарим на нашите клиенти, които ни довериха 
тяхното карго.

Благодарим на колегите от държавните институции, 
от Българския и Европейския парламент за това, че 
бяхте добри партньори при решаването на казусите, 
свързани с транспорта и логистиката.

Благодарим на колегите от неправителствения 
сектор за конструктивния диалог.

Благодарим на международните организации, ноито 
представляват нашите интереси в ЕС – КЛЕКАТ, както 
и на световната сцена – ФИАТА. Поздравления за 
КЛЕКАТ за 60-та годишнина от основаването си, като се 
радваме да приветстваме членовете на Борда и Общото 
събрание сред нас. Поздравления за ФИАТА за 92-та 
годишнина на международната сцена като приветстваме 
членовете на Президентството на същата за втори път 
след 1989 г. В България.

Иван Петров е зам. председател на УС на 
НСБС и отговаря за международната дейност 
на Сдружението. Той е бил председател на 
НСБС два мандата от 2000 г. до 2006 г.
Иван Петров е старши заместник председател 
на ФИАТА, председател на Регионален институт 
Европа и председател на работната група по ж.п. 
превози на ФИАТА. 

Иван Петров е генерален секретар на КЛЕКАТ. 
Той е председател на съвместната работна група 
ЮИЦ/ФИАТА и ОСЖД/ФИАТА, където членуват 
железопътни и логистични компании. Той е член 
на Консултативния комитет на Президентите 
на Балканските Асоциации на спедиторите.
Иван Петров е управител на “ТРАНС ЕКСПРЕС” 
ЕООД от 1991 г. Той е доктор по икономика от 
УНСС, София и е специализирал в областта на 
международния транспорт, спедиция и логистика в 
САЩ, Австрия, Германия и Русия

Иван Петров

Бабар Басат,
Президент на ФИАТА: 
Честит 25-годишен юбилей, НСБС

Уважаеми приятели и колеги от НСБС, честит 
25-годишен юбилей!

За мен е огромно удоволствие да поздравя вашата 
организация за нейния 25-ти ррожден ден, което е 
същото време, през което вие сте били FIATA ви е 
имало като член на Асоциацията.

През последните две десетилетия НСБС 
участва активно в събитията на FIATA и работи в 
тясно сътрудничество с FIATA за популяризиране 
на международната спедиторска и логистична 
индустрия в България и в Европа. Моите специални 
благодарности към дългогодишния ми колега и 
приятел д-р Иван Петров от НСБС за неговия 
голям принос към FIATA в качеството му на старши 
вицепрезидент на FIATA и председател на работна 
група „Мултимодален транспортен институт“. 
Неговата страст към железопътния сектор подобри 
работата на WG Rail на ново ниво.

Чест е FIATA да сътрудничи с NSBS в миналото 
и бихме искали да продължим с тази инерция и да 
работим заедно с логистичния и спедиторския сектор 
в България, за да създадем по-добра платформа за 
глобалната индустрия да изгради бизнес мрежи и да 
сподели най-добре практики.

Поздравления още веднъж и с най-добри 
пожелания!
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16 млн. лв. за 4 години инвеСтира нКЖи 
в Съвременни автоматични прелезни 
уСтроЙСтва

Новите прелезни устройства са автоматизирани, като 
за разлика от ръчните бариери (спускани и вдигани от 
прелезопазач), те се задействат автоматично от 
преминаването на влака.  Всички нови прелезни 
устройства са съоръжени с допълнителна трета 
бяла бавно мигаща светлина, която индикира, 
че устройството не е повредено и безопасно 
може да се  премине. За контрол и превенция 
допълнително се монтират камери.

От всички  железопътни прелези - 757 
на брой, 519  са съоръжени с автоматични 
устройства, осигуряващи безопасно 
преминаване на влак през прелеза. На 306 
устройства са инсталирани шосейни светофари 
с трета бяла бавно мигаща светлина. 

За периода 2018-2020 г. отново са 
предвидени 8 000 000 лв. за съоръжаване 
на 22 прелеза с нови автоматични прелезни 
устройства.

По повод 10-тото издание на Международния 
ден за безопасно преминаване на железопътните 
прелези, на прелеза при с. Бели извор, Враца, 
беше изложен автомобил, претърпял злополука при 
неправилно преминаване през железопътен прелез. 

Целта на акцията е да предизвиква вниманието на 
водачите на моторни превозни средства като им показва 
какви могат да бъдат последствията при неспазване на 
правилата. Прелезът се намира на околовръстния път на 

Враца, посока Видин, където е изключително интензивно 
движението на товарни МПС. Само през 2017 г. в НКЖИ 
са регистрирани 273 случая на повредени бариери 
вследствие на сблъсък с МПС или вандалски действия , 
като 73 от тях са се случили на този прелез. От началото 

на 2018 г. умишлените повреди на бариерните  греди при 
с. Бели извор са 23.

Въпреки, че железопътната ни инфраструктура е 
с един от най-високите проценти на автоматични и 
технически средства за осигуряване на сигнализирането 
на жп прелези, статистиката на НКЖИ сочи, че само за 

последните 3 години (2015, 2016, 2017 г.), при 
инциденти на прелези са ранени 25 души, а 
загиналите са 11. До 1 юни 2018 г. инцидентите 
на прелези са 13, с 6 ранени и 2-ма загинали.

И тази година в началото на ученическата 
ваканция представители на Компанията 
раздаваха брошури в училища в близост до 
железопътната инфраструктура, напомняйки, 
че жп релсите не са място за игра и селфи.

„Апелирам всички водачи на моторни 
превозни средства – пазете своя живот и 
живота на своите близки. Няма опасни 
прелези, има неразумно преминаване през 
тях“  призова генералният директор на ДП 
НКЖИ инж. Красимир Папукчийски по повод 
Международния ден за безопасно преминаване 
през железопътните прелези.
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„Петко Ангелов БГ“ ЕООД извършва транспорт на всякакви видове товари, включително ADR, от България и Турция до 
всички европейски дестинации и обратно, както и вътрешно европейски превози между други страни от Европейския 
съюз. Основните направления на компанията са Англия, Бенелюкс, Испания, Франция, Италия, Германия, Австрия, Чехия 
и обратно до България, Турция и Гърция. 

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

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

Контакти:
Местност Чиирите 020В

4109 с. Браниполе
България

Petko Angelov BG

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

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

e-mail: o�  ce@petkoangelov.bg
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