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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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Новини от България
инвЕстират 237 млн. лв. За 
модЕрниЗаЦия на транспорта в 39 
голЕми града

25 “интелигентни” пешеходни пътеки ще гарантират 
по-голяма безопасност на пешеходците във Варна от 
догодина, информира МРРБ.

Чрез система от датчици, вградени в пътната 
настилка, зебрите ще светят автоматично при появата на 
минувач на пътното платно. Те трябва да издържат на 
преминаването на камиони, снегопочистващи машини и 
друга тежкотоварна техника.

Инсталирането на “умните” системи за безопасност 
ще стане със средства от Оперативна програма “Региони 
в растеж” 2014-2020 г. по втората фаза на проекта за 
интегриран градски транспорт на Варна.

Ще се подобри и диспечерската програма на града 
- светофарите ще се управляват в реално време, което 
ще облекчи трафика в пиковите часове. Ще се изграждат 
“зелени вълни” по кръстовищата, ще се ремонтират 
основни улици и булеварди, ще бъдат купени и 15 нови 
екологични автобуси, като стойността на целия проект е 
37 млн. лв.

Варна е един от 39-те големи града, които 
модернизират градския си транспорт с 237 млн. лв. по 
Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Сливен ще се сдобие с 27 дизелови автобуса, а 
Перник с 15 автобуса на метан, които ще се движат 
по най-натоварените линии. В центъра на Русе ще 
бъде създадена нова пешеходна зона. Предвидена е 
реконструкция на бул.”Придунавски”, който ще стане 
двупосочен и по него ще минава градският транспорт. 
Така ще се облекчи трафикът по малките улички. Ще 
се монтира видеонаблюдение на възлови кръстовища и 
точки с цел дистанционно регулиране на движението.

124 млн. лв. ще бъдат вложени в транспорта на София. 

Столичната община ще ремонтира трамвайното трасе 
по “Цар Борис Трети” от Съдебната палата до крайната 
спирка в квартал “Княжево”, което ще позволи по-
висока скорост на движение. Предстои реконструкция 
и на трамвайното трасе по ул. “Каменоделска” от 
кръстовище с бул. “К. Стоилов” до кв.”Орландовци”. 
Ще бъдат купени и 13 модерни мотриси.

падна Жалбата За тол-систЕмата
Тол-системата в България може би ще заработи до 

края на следващата година. Оптимизмът се подклажда 
от решение на Върховния административен съд. С него 
магистратите са отхвърлили последните две жалби 
срещу търга, в които претендентите – обединение „Бг 
път“ и „Толлнет“, оспорват правото на агенция „Пътна 
инфраструктура“ да сключи предварително договор с 
избраната за изпълнител австрийска компания „Капш 
Трафик солюшънс“.

До този развой на събитията се стигна след като 
Комисията за защита на конкуренцията разреши 
на „Пътна инфраструктура“ да пристъпи към 
предварително изпълнение на поръчката за тол-
системата. Според регулатора тя е със значителен 
обществен интерес, който може да бъде защитен чрез 
предварителното изпълнение. Но, заедно с това, имаше 
и законова процедура – 14 дневен срок, в който ВАС да 
се произнесе.

Определението на съда е окончателно и позволява 
сделката с „Капш Трафик солюшънс“ да се изпълни. 

Преди дни шефът на пътната агенция Дончо 
Атанасов обясни, че такова решение на ВАС позволява 
подписването на договор с избрания изпълнител, но 
независимо от това агенцията ще изчака 29 януари, за 
когато е насрочено гледането на делото по същество. 
И чак след неговото обявяване ще се пристъпи към 
подписването на контракта.
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депутати от БСП за това, че преди да стане зам. министър 
Попов през 2012-2014 г., в качеството му на председател 
на браншова организация, е събирал пари от колегите 
си с цел уреждане на разрешителни за превоз на товари.

Той е обвинен за това, че на неустановена дата през 
месец август 2012 г. в София, с цел да набави за себе 
си имотна облага в размер на 8000 евро, е възбудил у 
собственик на транспортна фирма заблуждение, че срещу 
горепосочената сума служители от Министерството на 
транспорта ще му уредят управляваната от него фирма 
да получи допълнително четири броя ЕКМТ/СЕМТ 
разрешителни, за облекчен режим на международен 
товарен транспорт. Ангел Попов е с мярка за 
неотклонение „Подписка“. Разследването по случая 
продължава.

Случайно или не обвиненията срещу Попов идват 
ден, след като вицепремиерът Валери Симеонов влезе в 
задочен спор с премиера Бойко Борисов. 

Първоначално от него се оплакаха от сдружението на 
превозвачите, според които в периода 2012-2014 година 
Попов им е искал пари, за да им урежда разрешителни 
за превоз. Поводът за недоволството му са твърдения на 
Красимир Лалов от Съюза на българските превозвачи 
и Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на 
Съюза на международните превозвачи. От съюза на 
превозвачите дори твърдят, че Попов не е издължил 
1900 лв. за закупена стока.

В отговор Попов заяви, че има намерение да заведе 
дела срещу тях. “Това намирисва на поръчка, не мога да 
кажа от кого. Предал съм документи на премиера и това 
ще се доказва в съда”, обясни през пролетта Попов. Той 
показа писма в негова подкрепа, които е получил 
непосредствено след интервюто на Арабаджиев и Лалов. 
Едно от писмата е подписано от Койчо Русев, който пък 
осъдил Красимир Лалов за обида.

ЕкспЕрти прЕдлагат столичното мЕтро 
да стига до пЕрник и радомир

Столичното метро да стига до Перник и Радомир, 
предлагат специалисти от Висшето транспортно 
училище „Тодор Каблешков“.

Идеята им е за третия метродиаметър, който в 
момента се строи от жк „Левски“ до „Горна Баня“, да 
бъдат закупени двусистемни мотриси. Те се различават 
от стандартните мотрисни влакове за метрото само по 
това, че могат да се захранват и от контактната мрежа 
на родните жп линии. Такива мотрисни влакове отдавна 
се използват в много страни от ЕС. Замисълът е линията 
на метрото при бъдещата 19-а метростанция „Горна 
Баня“ да бъде свързана с жп линията София-Перник. 
Така влаковете директно ще продължават движението 
си към Перник и дори Радомир, обясни Мартин Златков, 
асистент във ВУЗ-а.

Според Златков от реализирането ще се 
облагодетелстват не само жителите на Перник и 
Радомир, но и тези на София. Според него екологичният 
релсов електрически транспорт ще доведе до намаляване 
на трафика през Владайския проход и автомагистрала 
„Люлин“. Това чувствително би снижило вредните 
емисии, генерирани от влизащите в столицата 
автомобили, ще се решат проблеми с паркирането, шум, 
затлъстявания и др. Времето за пътуване ще се съкрати 
почти двойно, допълни специалистът.

Зам.-министър на транспорта обвинЕн 
в иЗмама

Заместник- министърът на транспорта Ангел 
Попов ще бъде обвинен в измама. 

Това съобщи главният прокурор Сотир 
Цацаров. Проверката на прокуратурата е по сигнал на 



MEЖдYнAPOдEн кOнCOPЦиУм кУпи 
пPиCтAниЩEтO в COлУн ЗA €1,1 
милиAPдA

Meждyнapoдeн ĸoнcopциyм cтaнa мaжopитapeн 
coбcтвeниĸ нa втopoтo нaй-гoлямo пpиcтaнищe в 
Гъpция. Cпopaзyмeниeтo e билo пoдпиcaнo в чeтвъpтъĸ, 
cъoбщaвa Rеutеrѕ.

Haчeлo нa cпopaзyмeниeтo cтoи нeмcĸaтa Dеutѕсhе 
Іnvеѕt зaeднo c фpeнcĸaтa Теrmіnаl Lіnk и ĸипъpcĸaтa 
Веltеrrа Іnvеѕtmеntѕ, ĸaтo тe щe пoлyчaт 67% oт aĸциитe 
нa пpиcтaнищeтo.

Cдeлĸaтa ce изчиcлявa нa 1,1 милиapдa eвpo, 
пocoчвaт oт гpъцĸaтa пpивaтизaциoннa aгeнция, ĸaтo oт 
oт ĸoнcopциyмa ca пpeдлoжили 231,9 милиoнa eвpo зa 
caмoтo пpиcтaнищe и пo 180 милиoнa eвpo гoдишнo в 
cлeдвaщитe 7 гoдини зa oбнoвявaнe нa инфpacтpyĸтypaтa 
тaм.

Πpoдaжбaтa e чacт oт пpивaтизaциoннaтa cтpaтeгия 
нa Aтинa, ĸoятo бeшe дoгoвopeнa c пoлyчaвaнeтo нa 
пocлeднaтa cпacитeлнa пpoгpaмa c мeждyнapoднитe 
ĸpeдитopи. Cпopeд нeя cтpaнaтa тpябвaшe дa пpoдaдe 
пaĸeти aĸции в peдицa лeтищa, пeтpoлни и гaзoви 
cъopъжeния.

Πpeдcтoи cпopaзyмeниeтo дa бъдe paтифициpaнo 
oт гpъцĸия пapлaмeнт, a тpaнзaĸциятa тpябвa дa бъдe 
зaвъpшeнa пpeз пъpвитe тpи мeceцa нa cлeдвaщaтa 
гoдинa.

Πpeди вpeмe нaй-гoлямaтa ĸитaйcĸa ĸopaбнa 
ĸoмпaния СОЅСО Ѕhірріng cтaнa мaжopитapeн 
coбcтвeниĸ нa пpиcтaнищeтo в Πиpeя.

китаЙ пУсна първата в свЕта 
магистрала със соларни панЕли

Китай показа първата си магистрала, която топи снега 
и леда през зимата и произвежда ток. В официалния 

профил на информационната агенция „Синхуа“ в 
Туитър бяха публикувани снимки от магистралата, 
която се намира в провинция Шандун, Източен Китай. 
Тя е покрита с фотоволтаични панели, които приличат 
на парчета стъкло.

Благодарение на специалната настилка годишно може 
да се произвежат 10 млн киловатчаса електричество. 
Китайската агенция пише, че магистралата е „първата“ 
в света. Фотоволтаичен път - само за пешеходци и 
велосипедисти, беше завършен в Холандия през 2014 г. 

Соларни панели са инсталирани по някои шосета 
в Германия и Италия, а Франция стартира петгодишен 
проект за строежа на фотоволтаичен път с дължина от 
966 км. Следващата стъпка на китайците ще бъде тази 
магистрала да зарежда електрическите автомобили, 
които се предвижват по нея.

макЕдония пУсна бЕЗплатЕн транспорт, 
За да спрЕ смога в скопиЕ 

Властите в Македония прибягнаха до извънредни 
мерки в борбата с гъстия смог, покрил градовете в 
страната, съобщи „Ройтерс“. Правителството обяви, че 
жителите на Скопие и Тетово могат да пътуват безплатно 
с влакове и автобуси, за да се намали употребата на 
лични автомобили. Освен това се забраняват всички 
спортни събития на открито. 

Местните медии разказват, че магазини и аптеки 
са останали без хирургични маски, с които скопчани 
опитват да се спасят от дима в града. Скопие е в котловина 
и ниските температури, безветрието, използването на 
въглища за отопление, както и остарелите индустрия и 
автомобили създават отровна смес. 

Доклад на Световната здравна организация от тази 
година включи столицата сред десетте най-замърсени 
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града на Европа. В списъка са още 4 балкански града, 
разчитащи на твърдо гориво за отоплението си - 
Сараево, Тузла и Зеница в Босна и Херцеговина, както и 
косовската столица Прищина. 

Проучване на Алианса за здраве и околна среда 
(HEAL) показа, че в бивша Югославия има 16 
топлоцентрали от времето на комунизма, които бълват 
толкова вредни газове и частици, колкото всичките 296 
електростанции в ЕС. 

първият в свЕта соларЕн влак Е в 
австралия

Първият в света влак, който се захранва изцяло от 
слънчева енергия, вече се движи по релсите – в залива 
Байрън в Австралия. Влакът – ремонтиран “червен 
щъркел” от 40-те години на миналия век – направи 
първото си 3-километрово пътешествие между бизнес 
района на Байрън Бей и центъра на града по-рано тази 
седмица. Той превози 100 пътници на борда.

Въпреки че и други железопътни линии, най-вече 
в Индия, използват слънчева енергия, за да захранват 

част от влаковете си или техни бордови услуги като 
климатизацията например, се смята, че австралийският 
„червен щъркел“ е първият влак, който се захранва 
единствено от слънцето. Това става чрез фотоволтаични 
панели, монтирани върху влака. Те са специални – извити, 
за да пасват на извития покрив на влака, произведен 
1949 година. Освен тях има и „зарядна станция“ за влака 
– складово помещение с 30 KW фотоволтаичен покрив и 
акумулаторен масив за съхранение на енергията. Когато 
има излишък на слънчево греене, складът-зарядно ще 
подава излишната електроенергия към мрежата. Всичко 
това трябва да гарантира, че влакът може да работи дори 
и в облачни дни.

„Червеният щъркел“ е с тегло 77 тона. Освен място 
за 100 пътника, в него има багажно помещение за 
велосипеди, багаж и, разбира се, сърфове. Пътуването 
със соларния влак е тихо и приятно.

Разработчиците на влака – нестопанската организация 
Byron Bay Railroad Company (BBRC) – обясниха, че 
екип от доброволци са ремонтирали влака, гарите и 
ЖП релсите, които са стояли неизползвани повече от 
десетилетие. Възстановяването на изоставеното ЖП 
трасе върви от пет години. Решението за соларното 
захранване пък е взето през ноември 2016 г. 
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пЕтър чобанов, бивШ Финансов министър: 

УправляваЩитЕ УмиШлЕно планират грЕШЕн бвп и по-ниски 
приХоди в бЮдЖЕта
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На гости на „Транспортал“

Михаил Рангелов

 - Господин Чобанов, манипулира ли се с данните за 
икономическия растеж на България?

 - Не става дума точно за манипулиране, а за 
тълкуването на данните. Те се представят в една 
едва ли не великолепна светлина. Например имаме 
предварителни данни за БВП на различните страни, 
като една част от „старите“ страни не са публикували 
такива данни. И така ние се сравняваме не с 27, а 
например с 19 страни, от които излизаме да речем 
на четвърто място. Но ако се публикуват данните, 
излиза, че ние сме не на четвърто, а на девето място по 
икономически растеж. А реално страните с които ние 
трябва да се състезаваме – страните, които влязоха 
горе – долу по едно и също време в ЕС с нас – ние 
в тази класация сме осми. Един инвеститор , който 
се насочва към тази група – като погледне, че преди 
нас има още седем страни и като види и условията за 
правене на бизнес у нас, естествено че ще прдпочете 
страна, която е по-нагоре в класацията. Така че реално 
в състезанието за икономически растеж в групата, в 
която се състезаваме – ние сме на опашката. Трябва 
да отбележим, че в последните месеци управляващите 
вдянаха това положение и спраха да се хвалят с 
икономическите си резултати.

 - А нарушават ли се правила финансовите правила 
на правителството – с обещания за актуализация 
на бюджета например за нови магистрали, за тол 
системата или последното – когато обещаха на 
младите учени от БАН още средства от началото 
на новата година?

 - Те на практика не нарушават правилата, защото винаги 
си оставят резерви. Така че тези пари имат право да 
ги отпуснат. Въпросът опира до прозрачността – тези 
средства се отпускат на парче, без ясни правила, 
отпускат се в последния момент, когато е много 
трудно да се докаже, че средствата могат да се 
похарчат ефективно. Единственото правило, което 
е нарушено на практика е, че бюджетът трябва да е 
прозрачен и предсказуем и при фаза на планирани, 
и при фаза на изпълнение, и при фаза на отчитане. 
Така че се нарушава прозрачността на бюджета, която 
вече си е общоевропейско правило. Защо трябва в 

последния момент да похарчат два-три милиарда в 
последния момент, след като тези средства е би могло 
предварително да бъдат планирани и да бъдат вписани 
в бюджета. Но дори и да не бъдат вписани – да бъдат 
изразходвани плавно през цялата година, а не да 
изпляскат на края на годината едни огромни числа с 
ниска ефективност.

 - Можем ли да кажем, че има таква практика 
управляващите да си заделят един резерв в 
„черната каса“ и накрая на годината да се отчита 
всичко на плюс?

 - Да, абсолютно има такава практика. Неритмично 
харчене на парите през годината, натрупват се 
излишъци, защото през годината не се изплащат 
всички разходи. И накрая се стоварват големите 
цифри.

 - Можем ли да говорим тогава за умишлено 
занижаване на приходите?

 - Естествено че ги занижиха. За тази година прогнозите 
ги занижиха драстично. Аз миналата година им го 
казах – те използваха стари числа на националната 
статистика вместо последния ъпдейт. По този начин 
те занижиха БВП – тогава изглеждаше, че ще го 
занижат с 4 милиарда, а сега май ще се окаже, че става 
дума за 7 милиарда. Като сложиш грубо, че данъчните 
приходи за около 30%,  говорим за един „спестени“ 
над  2 милиарда. И това са едни 2 милиарда, които те 
могат да си раздадат без санкция по начин, по който те 
си решат. А освен това с този резерв не бе нужно да се 
напъват и по отношение събираемостта на приходите, 
след като беше ясно че ще излезнат на плюс.

 - А цинизъм ли е да отпуснеш пари за нещо, което 
не можеш да го изпълниш. При положение че има 
сектори с преразходи като здравеопазването, които 
трябва да се „покрият“ в края на годината?

 - Това е един друг момент, който нарушава правилата. 
Не може да се разграничат фискалните бюджетни 
години. Управляващите оставят неразплатени разходи 
за старата година, а префинансират дейности, които 
ще се свършат през следващата година. А логиката е 
да си разплатиш всичко, за да можеш да си направиш 
по-добро планиране за следващия период. 



нпо-та ЩЕ сЕ коопЕрират в помоЩ на 
трансграничния биЗнЕс мЕЖдУ гърЦия 
и българия

Неправителствените организации Форум за 
Балкански транспорт и инфраструктура (ФБТИ) и Гръцка 
международна бизнес асоциация „SeVe“ ще оказват 
съвместна помощ на българските и гръцките компании 
в областта на транспорта, съобщи председателят на 
ФБТИ Петър Мутафчиев. В присъствието на останалите 
членове на ръководството на Форума – Международният 
отговорник Чавдар Минчев и Организационния секретар 
Антон Гинев бе подписан меморандум за сътрудничество 
между двете организации. От гръцка страна документът 
бе подписан от президента на SeVe Кириакос Луфакис.

Основните цели в краткосрочен план за двете 
организации са разработване на междуправителствено 
споразумение за подобряване на обслужването на жп 
операторите, преминаващи през граничните преходи 
между двете страни, както и разработването на система 
за комбиниран транспорт в сътветствие с директивите 
на ЕС.

В срещата участваха изпълнителните директори на 
БДЖ Владимир Владимиров и на Българска Железопътна 

Компания Нели Райкова, които представиха на 
представителите на гръцкия бизнес възможностите за 
съвместна дейност, както и проблемите, които срещат 
при трансграничните преходи между България и Гърция.

Друга основна цел, която си поставят ФБТИ и SeVe 
е разработването и развитието на Коридор 4 – Солун – 
Кулата – София – Видин. Тази линия бе в центъра на 
вниманието на транспортната общественост в началото 
на 2017 година, когато транспортното министерство 
и НКЖИ отказаха да кандидатстват за рехабилитация 
на част от нея по механизма на „Свързана Европа“, а 
пренасочиха средствата по други жп проекти. Основната 
причина бе, че за да се инвестират  средства по коридора, 
те трябва да бъдат подкрепени със съответни действия 
от другите две страни в коридора – Гърция и Румъния. 
Ако обаче се стигне до споразумение с южната ни 
съседка, проекти като линията Видин – Медковец могат 
да излезнат отново на дневен ред. 

Очаква се следващата среща по проекта да се състои 
в София през втората половина на януари. В нея освен 
представители на бизнеса и на неправителствения 
сектор участие ще вземат и транспортните министерства 
на двете страни.  
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Транспортни връзки

Председателят на ФБТИ Петър Мутафчиев и президентът на SeVe Кириакос Луфакис подписаха Меморандум за 
съвместна дейност



ЗаконопроЕкт За Единна камара на 
прЕвоЗвачитЕ скара сЕктора

Народният представител от ГЕРБ Станислав Иванов 
представи в парламента проект за създаването на 
автомобилна камара, която да обедини превозвачите 
на пътници и товари в България. Обсъждането на 
законопроекта предизвика бурни спорове между 
различните играчи в сектора, като по-малките бяха 
категорични, че идеята е в полза на големите фирми.

Според проекта се създава Българска автомобилна 
камара, която ще помага на Агенция „Автомобилна 
администрация“ в задълженията й. Камарата ще има 
възможност да предлага на министъра на транспорта да 
спира, отнема или издава лицензи за превоз и също така 
ще следи да се спазват изискванията и разпоредбите 
на закона. Членуването в националния компетентен 
орган ще е задължително, се казва в закона - т.е. всеки 
съществуващ превозвач, както и тези, които искат да 
влязат в сектора, ще трябва да подават молба за членство 
и да бъдат проверени. Ще има и публичен регистър на 
превозвачите.

Ще има саморегулация на сектора, като 
управителният съвет на камарата ще бъде избиран от 
самите превозвачи. Тя ще има две комисии - една за 
пътнически и една за товарни превози. Камарата ще се 
самоиздържа чрез членски внос, което ще покрива и 
разходите за проверка и лицензиране на превозвачите.

Според министър Ивайло Московски е добре да има 
„единен субект“, с който правителството да разговаря 
за сектора. „Подкрепяме създаването на такава камара, 
защото това ще подобри взаимоотношенията в сектора и 
ще въведе ясни правила“, добави той.

Основната ябълка на раздора, която изпокара 
различните организации, както през последните 10 
години, бе спорът за представителността им. Според 
Илиян Филипов, съсобственик в пловдивската компания 
ПИМК не е логично да се сравняват компании с по 
няколко хиляди камиона като неговата с фирми, за които 
не е ясно дали въобще развиват дейност. Според него 
би трябвало ръковоството на новата камара да може да 
включва или изключва фирми, ако се окаже, че те са 
„фантоми“ по примера на Строителната камара. 

От споровете между двете групи на срещата стана 
ясен обаче един факт – че всички участващи на срещата 
организации представляват не повече от 15% от 
регистрираните в България превозвачески фирми.

Членът на УС на КРИБ Христо Христов заяви, че 
работодателската организация подкрепя законопроекта. 
„Няма по-добра формула от тази бизнесът сам да определя 

правилата, по които да работи“, каза Христов. Той 
предложи камарата освен да участва при предлагането 
и отнемането на лицензите на превозвачите, да има 
право да прави предложенията и за подновяването 
на разрешителните. Според него в камарата трябва да 
участват и представителите на пътническите превози.

Красимир Лалов от Националното сдружение 
на българските превозвачи попита дали чрез този 
законопроект ще се прави браншова организация 
или политическа партия. „Електронен регистър 
има от четири години“, припомни той. Лалов каза 
още, че в законопроекта се регламентират предимно 
международните превози. „Ако се прави камара, тя 
трябва да обхваща всички“, заяви Лалов.

Според участници в срещата от законопроекта не 
става ясно какъв ще е статутът на камарата - дали ще 
е юридическо лице със стопанска цел, или в нея ще 
участват браншови организации.

Койчо Русев, председател на Националната 
транспортна камара, каза, че регламентът на ЕС е от 
2009 г. и според него органът, който се занимава с 
даването и отнемането на лицензите на превозвачите, 
е „Автомобилна администрация“. Според Русев 
създаването на такава камара ще създаде напрежение, 
защото в нея ще участват хора от бранша, които са в 
конкуренция.

Бившият министър на транспорта в правителството 
на Сергей Станишев и председател на ФБТИ Петър 
Мутафчиев посочи, че в момента има над 15 хиляди 
превозвачи, които няма как всички да бъдат вкарани 
в тази камара. „Не правете неща, които ще изпокарат 
бранша“, призова той. Според него представеният 
законопроект е на практика същият, който вече няколко 
пъти е обсъждан и в него има доста неща, които е 
трябвало да бъдат редактирани.

В крайна сметка по време на дискусията беше 
решено да се създаде работна група, която да продължи 
да обсъжда текстовете на законопроекта.

Няколко дни по-късно срещу предложението за 
закона се обявиха от три от най-големите работодателски 
организации – Българска Стопанска камара, Българска 
търговско-промишлена палата и Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 

Те посочват няколко основни недостатъка на закона, 
които според тях ще нарушат естествения ред на 
конкуренция в сектора и няма да намалят корупцията, а 
ще я увеличат. 

Според трите организации правилата за допускане 
на нови участници на пазара не гарантират ясни 
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условия за  независимост и безпристрастност. Камарите 
са сдружения на конкуренти и е налице потенциален 
конфликт на интереси от страна на членовете на комисии, 
преценяващи дали са налице условията за предоставяне 
лиценз на кандидатите. Този потенциален конфликт е 
предпоставка за необосновани откази от лицензиране 
или значително забавяне на лицензирането, което от 
своя страна е фактор за ограничаване на конкуренцията.  
Законът за предотвратяване и установяване на конфликт 
на интереси също не съдържа гаранции за независимост 
по отношение на членовете на комисии и други органи 
в професионални организации, които преценяват 
наличието на основания за упражняване на определена 
професия или дейност.

Към изискванията за упражняване на дейността 
(лицензионен режим) се добавя и задължението за 
членство в професионалната организация,  свързаното с 
него  задължение  за внасяне на членски внос и вписване 
в професионален регистър. Видно от действащия 
към 2010 г. ценоразпис на услугите, извършвани 
от Централния професионален регистър на 
строителя, минималният размер за вписване е 1200 
лв, а максималният - 80 000 лева. Встъпителният 
членски внос в Камарата на нотариусите и Камарата 
на частните съдебни изпълнители е по 10 000 лева. 
По този начин, вместо да се улеснява навлизането 
на пазара на нови субекти, се ограничава достъпът 
до професията. Поставянето на допълнителна 
регулаторна и финансова тежест е в противоречие 
с усилията на правителството за намаляване на 
регулативните режими и пречките за осъществяване на 
бизнес активност.

Намаляват възможностите за контрол от страна на 
държавата върху законосъобразното функциониране на 
организации, които осъществяват държавни функции, 
тъй като поради своеобразната им автономност се 
счита, че те функционират в рамките на закона, уставите 
си и доброволно взети решения от общите събрания. 
Всъщност, поради характера на задължителното 
членство и заплахата от отнемане на лиценз, нарастват 
възможностите за натиск върху членовете в процеса на 
приемане на решения. Законът не дава възможност за 
свикване на общо събрание по искане на  определена 
част от членовете и при предложен от тях дневен 
ред. В много случаи последиците са несменяемост 
на управителните органи и установяване на правила 
в интерес на няколко от големите компании. В сектор 
„Строителство“ са създадени паракартелни структури, 
които обсебват обществените поръчки и създават 

условия за растяща корупция.
В уставите, професионалните кодекси и други 

вътрешни документи организации, упражняващи 
саморегулиращи функции, въвеждат изисквания, 
несъдържащи се в закона, които ограничават 
възможностите за упражняване на професията и не 
съответстват на правилата на конкуренцията. Практика 
е професионалните общности да гласуват минимални 
цени на услугите, вместо да работят по конкурентни 
цени, регулирани на пазарен принцип. Това е в 
противоречие с правилата на конкуренцията.

Смесват се понятията за съсловни организации 
с бизнес сдружения, в които членуват търговци,  
упражняващи дейност в определен сектор на 
икономиката, които могат да се сдружават доброволно 
за защита на своите стопански интереси  в съответствие 
с чл. 49 ал. 2 от Конституцията. Изискването за 
задължително членство в организация на юридически 

лица е противоконституционно и руши структурата 
на браншовото пространство, което е изграждано 
на доброволен принцип през последните повече от 
двадесет години.

„Подобен закон, уреждащ отношенията само в 
един бранш, е поредната лоша практика за създаване 
на камари по нормативен път. Бихме подкрепили 
бъдеща законодателна  инициатива за приемане на общ 
Закон за браншовите организации, който да даде ясна 
регламентация на условията за тяхното учредяване и 
функциониране, в съответствие с конституционните 
принципи за доброволност на сдружаването, като 
създаде ясни правила за аутсорсинг на административни 
дейности.

По изложените съображения Ви предлагаме 
да предприемете действия по прекратяване на 
инициативата за изготвяне на проект на Закон за 
Българската автомобилна камара.“, категорични са от 
трите организции
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ПОТЕНЦИАЛЪТ НИ Е ГОЛЯМ, ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЕ РАЗВИВАМЕ 
ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ

Проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова

ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“
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Интервю

 - Професор Тодорова, каква е равносметката Ви за 
една година като ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“?

 - Пред мен, като първата жена ректор на ВТУ „Тодор 
Каблешков“ стоят сериозни предизвикателства, 
защото трябва да оправдая доверието, което ми 
гласуваха моите колеги. Измина една година от моето 
управлението. Заедно с моя екип и с нашата академична 
общност, постигнахме значими реални резултати в 
тази нелека година, отстоявахме високи стандарти 
в преподавателската и научно-изследователската 
работа.Усилията ни бяха насочени към съхранение, 
приемственост и развитие на академичните традиции 
на ВТУ „Тодор Каблешков”, прозрачно и отговорно 
управление, спомагащо за  утвърждаването на висшето 
училище в перспективен транспортен университет. 
2017 година премина под знака на 95-годишнинат а 
на нашия университет. Бяха проведени редица 
юбилейни мероприятия, изложения, срещи, както и 
23 международната научна конференция „Транспорт 
2017“. Достойният юбилей е доказателство, че 
академичната общност на ВТУ успешно съхранява 
и развива своите исторически традиции като една от 
най-старите образователни институции в страната и 
продължава да обучава професионално подготвени и  
конкурентноспособни специалисти, които успешно се 
реализират по професията си в почти всички сфери 
на икономиката на национално и международно ниво. 
ВТУ „Тодор Каблешков“ определено е авторитетно и 
динамично развиващо се висше училище с модерно 
обзаведена учебна база, висококвалифицирани 
преподаватели и учени, амбициозни и мотивирани 
студенти, обучаващи се както в традиционно търсени, 
така и в новосъздадени специалности, съобразени с 
променящите се нужди на динамично развиващата се 
световна индустрия.
Повишихме ефективността на установените контакти 
и формите на сътрудничество в национален и 

международен план, както и установихме нови такива 
с образователни,  държавни и обществени институции, 
бизнеса и медиите. 

 - Какви бяха приоритетите Ви на работа през 
изминалата година?

 - Основните приоритети в работата ми са насочени в 
следните направления:
І. Учебна дейност и образователни услуги - действия 
за гарантиране качественото образование на 
студентите, тяхното кариерно ориентиране, развитие и 
професионална реализация, повишаване оценките от 
акредитацията и рейтинга на ВТУ „Тодор Каблешков” 
на образователния пазар. 
ІІ. Научноизследователска и приложна дейност - 
действия за разширяване на научноизследователска 
инфраструктура  във ВТУ „Тодор Каблешков” 
и развитието му като образователен център, 
трансфериращ знания, технологии и иновации в 
практиката. 
ІІІ. Конкурентоспособност на ВТУ „Тодор Каблешков” 
- конкурентно позициониране, национална и 
международна привлекателност и репутация на 
ВТУ„Тодор Каблешков”, утвърждаване на имиджа му 
на престижен образователен и научноизследователски 
център.
ІV. Кадрово развитие - кариерна и социална 
ангажираност към състава на ВТУ „Тодор Каблешков”
V. Работа със студентската и докторантска общност - 
непрекъснат диалог със студентите и докторантите и 
помощ по всички въпроси от първостепенно значение.
VI. Материално-техническа база – модернизиране 
на сградния фонд и научноизследователската 
инфраструктура на ВТУ;
VII. Финансово осигуряване на дейността на ВТУ 
„Тодор Каблешков” 
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През годината активно търсихме нови и актуални ниши 
за развитие на образователни програми, конкретно 
насочени към потребностите на бизнеса, което от 
своя страна доведе до разширяване на спектъра на 
бакалавърските и магистърските специалности - 
предложени 6 нови бакалавърски и 2 нови магистърски 
специалности. Стартирахме учебна година 2017/2018г. 
с нови по-атрактивни специалности, които отговарят 
на нуждите на пазара на труда и дават възможности 
за успешна реализация. Насочваме внимание си към 
обучение по специалности, свързани с развитието 
на високоскоростните влакове и необходимата 
инфраструктура,градския транспорт, както и за 
подготовката на кадри за Столичния метрополитен, 
откъдето имаме сериозни поръчки за обучение.
В момента предлагаме обучение по 19 акредитирани 
бакалавърски и 24 магистърски специалности, 
както и обучение в 22 програми за получаването на 
образователната и научна степен „Доктор”.

 - До каква степен успявате да си партнирате с 
бизнеса в подготовката на кадри?

 - Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” 
е определено университет, който работи в тясно 
сътрудничество с бизнеса. Очите ни са обърнати към 
съвременния ход на бизнеса, процесът на обучение 
и подготовка в университета ни са съобразени с 
най-новите и водещи тенденции в транспортното 
и икономическото образование. От своя страна, 
представителите на бизнеса определено предпочитат 
да попълват своите редици с младите ни специалисти, 
те виждат в тях залог за прогрес на работното място 
и качествени знания и умения. Провеждаме политика 
на ефективно взаимодействие с бизнес партньорите 
относно качеството на обучение, учебното съдържание 
на бакалавърските и магистърски специалности, 
обогатяването им с нови постижения на знанието 
и съвременните бизнес практики. Подпомагане на 
студентите при провеждането на летните стажове 
на базата на партньорски споразумения с бизнеса. 
В резултат на това производствените практики се 
провеждат в редица транспортни, строителни и 
проектантски фирми в София и страната. Разширихме 
и следдипломното обучение и обучението за 
повишаване на квалификацията, чрез предлагане на 
поръчкови курсове от бизнеса.

 - С какво можете да се похвалите в сферата на 
научната дейност и иновациите?

 - Научният потенциал на Висшето транспортно 
училище „Тодор Каблешков” и нашите студенти и 
докторанти се стремят да бъдат в крак с времето, 
в което живеем, време на непрекъснато развитие 

и технологичен напредък. Активно участват в 
множество международни научни форуми и прояви - 
конференции, работни срещи по проекти, семинари. 
Това е доказателство за възходящото развитие 
на взаимоизгодното сътрудничество с редица 
чуждестранни образователни и научноизследователски 
институции. Разработват се редица национални и 
европейски проекти, а също така и проекти с вътрешно 
финансиране. В тази връзка може да се изтъкне факта, 
че Министерският съвет на Република България 
одобри Интегрираната транспортна стратегия в 
периода до 2030 г. Стратегията е разработена с 
водещото участие на преподаватели от ВТУ. Отново 
наши преподаватели и докторанти проектираха, 
изработиха и внедриха в редовна експлоатация 
конкретни микропроцесорни устройства и системи 
в столичния електротранспорт. Положителният 
икономически ефект от направените научно-приложни 
разработки се изразява в повишаване на надеждността 
и сигурността при работа във всички работни режими 
на модернизираните системи. Силно намаляване на 
отказите и ремонтите, повишаване на енергийната 
ефективност на електрическите транспортни 
средства и стационарни енергозахранващи обекти, 
експлоатирани в столичния наземен електрически 
транспорт. Качествата на внедрените изделия са 
подкрепени с конкретни референции от фирма 
„Столичен електротранспорт“ ЕАД.
Разработихме и подадохме проект на ВТУ „Тодор 
Каблешков” по ОП „Наука, образование за 
интелигентен растеж” за създаване на център за 
компетентност, свързан с електромобилността, 
очакваме резултатите от конкурса. 
Още повече разширихме националното и 
международното сътрудничество в областта на 
научните изследвания чрез активно участие на ВТУ 
„Тодор Каблешков” в съвместни проекти, прояви 
и инициативи с чуждестранни висши училища и 
организации, съвместни международни публикации 
на научни разработки в специализирани издания, 
издаване на съвместна учебна литература, както и  
включването на студентите в изследователски екипи 
и научни проекти.
През месец април са проведе първото национално 
изложение Транс Тренд 2017„Иновации, бизнес и 
образование в транспорта”, чийто организатор беше 
Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”, 
заедно със списания Хайдрайв и АТТ. Това е 
мащабно представяне, което събра на едно място 
заинтересованите страни от бързо променящия се 
свят на инженерните технологии. От една страна, 
транспортния, спедиторския, логистичния и 
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дистрибуторския сектори на бизнеса. От втора страна 
студентите и докторантите от Висшето транспортно 
училище „Тодор Каблешков” и други висши училища 
и образователни институции.
В изложението участваха 24 фирми, от които наши 
основни партньори бяха „Скания България”, „ТП 
Ивеко”, „Порше БГ”, „Frotcom България» и Висше 
военноморско училище «Никола Йонков Вапцаров». 
Със свои експонати се представиха и фирмите: Рено 
Нисан България, Tурботракс България, Транспрес 
ООД, Олимп – Предпазни екипировки, DISCORDIA, 
Димбо ООД, София Франс Ауто, Мото Пфое, Роберт 
Бош ЕООД България, 3К АД, ХАДО БЪЛГаРИЯ, Джи 
Пи Ес контрол, Национална браншова организация 
за електрическа мобилност, Шенкер България, БДЖ 
Пътнически превози, Дестинация България, Ретро Кар 
Клуб, Goodyear, Готи. Решихме да проведем такова 
изложение, защото сме университет, ориентиран към 
бизнеса. Искаме не само да запознаем студентите 
с последните технологии в различни сфери, но и да 
им дадем възможност за кариерно развитие и среща 
с бъдещите им работодатели. Представени бяха 
последните технологични достижения на водещите 
производители и се създадоха условия за изграждане 
на устойчиво сътрудничество между бизнеса и 
образованието.
22.11.2017г. бе изключително тържествен ден за 
Висшето транспортно училище Тодор Каблешков. 
Стартирахме поредна инициатива в посока разширяване 
на академичното и технологично сътрудничество 
между България и Китай чрез създаването на „Мозъчен 
тръст“ (Think Tank), специализиран в консултантски 
услуги в сферата на транспортната инфраструктура за 
страните от Централна и Източна Европа. Подписан 
бе официален меморандум за сътрудничество 
в областта на транспортната инфраструктура с 
участието на университети, строителни и транспортни 
компании, професионални организации в сферата 
на транспортната индустрия от България и Китай, 
на общинската власт в Нингбо, Алианс „Мозъчен 
тръст“ между Китай и страните от Централна и 
Източна Европа за транспортна инфраструктура и 
инвестиции, Секретариат за сътрудничество между 
Китай и страните от Централна и Източна Европа, 
държавна структура, базирана в гр. Пекин, Китай и 
високопоставени гости от общинската власт на гр. 
Нингбо, Китай.
По инициатива на ВТУ „Т. Каблешков“, като 
признание за успешното сътрудничество в областта на 
научно-изследователската работа и професионалната 
подготовка на студентите, да подпишат меморандума 
поканихме нашите добри партньори от Висшето 

военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“, гр. Варна 
– флотилен адмирал проф- двн Боян Медникаров, 
инж. Красимир Папукчийски – генерален директор 
на ДП „НК Железопътна инфраструктура”, г-н 
Стефан Тотев – Изпълнителен директор на G.P. Group 
JSC и инж. Валери Василев – главен директор на 
Държавно предприятие “Транспортно строителство 
и възстановяване“. Свидетели на подписването от 
българска страна бяха зам.министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията 
Велик Занчев, г-н Явор Георгиев и инж. Атанас 
Ташков от парламентарната комисия по транспорт, 
информационни технологии и съобщения и доц. 
д-р Николай Цонков от парламентарната комисия 
по образование и наука. Като свидетели от страна 
на гостите от Китай присъстваха министърът и 
зам. министърът на общественото осведомяване и 
реклама в общинския съвет на гр. Нингбо, както 
и високопоставени представители на отделите по 
култура, финанси, протоколни дейности и др. към 
общината в Нингбо.

 - Как се развива международното сътрудничество на 
ВТУ? Има ли интерес към обучението от страна на 
чуждестранни студенти?

 - ВТУ партнира с повече от 50 международни 
университети и институции. Тези партньорства 
са изграждани години наред, с помощта, работата 
и контактите на много наши преподаватели, те 
имат своята история и традиция. Добра практика е 
обмяната на студенти, докторанти и преподаватели 
всяка година за десет дни между нашият университет 
и транспортните университети от Москва и Санкт –
Петербург.
Други важни и много актуални взаимоотношения имаме 
вече четири години с Технологичния университет в гр. 
Нингбо, Китайска народна република в сферата на 
науката и образованието. Тези контакти са подкрепени 
с междуинституционално споразумение с широки 
параметри на действие. През тази година изпратихме 
първият ни докторант, специалност „Транспортно 
строителство“ да замине за Технологичният 
университет в гр. Нингбо, Китайска народна 
република, на издръжка на китайския университет, 
където в момента провежда своите експериментални 
изследвания по дисертационния труд.  Имаме седем 
докторанти по тази програма, като те са с  двойно 
ръководство, съответно научен ръководител от нашия 
университет и втори научен ръководител от китайския 
университет. Сериозна кореспонденция с уточняване 
на необходимите документи и изисквания има и 
към изпращане на китайски студенти за обучение 

Интервю
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при нас, като основно интереса е към специалност 
„Транспортно строителство“, «Транспортен 
мениджмънт», «Икономика на транспорта».
Работим по разширяване на обучението на студенти 
и докторанти от Китай, Швейцария, Индия, Турция, 
за които ВТУ „Тодор Каблешков” определено 
представлява интерес. В момента в университета ни 
се обучават се  чуждестранни студенти от 6 страни 
Македония, Молдова, Сърбия,  Украйна, Косово и 
Турция.

 - Училището разполага с много добра материална 
база. Какви са основните ви задачи за поддръжката 
и развитието й?

 - Сградният фонд на ВТУ „Тодор Каблешков” се състои 
от 9 учебни корпуса, две студентски общежития, 
библиотека, спортни терени, зони за отдих и почивка. 
ВТУ е единствения реален университетски кампус, с 
отчетливо обособени площи и сгради, осигурени чрез 
устойчива ограда. Огромната материална база изисква 
непрекъсната поддръжка и ремонт. Приоритет е 
поетапно възстановяване, обновяване и модернизиране 
на  специализираните учебни и научноизследователски 
лаборатории и кабинети в сградите на учебните 
корпуси. Подобряване на материалното осигуряване 
на учебния процес чрез разширяване на използваните 
съвременни аудиовизуални, информационни и 
мултимедийни продукти. С гордост можем да се 
похвалим с реновираните общежития  по проекти 
за Намаляване на вредните емисии и повишаване на 
енергийната ефективност на сграда и съоръжения 
по схемата „Зелени инвестиции“ към Националния 
доверителен еко фонд. В момента се радваме на две 
осъвременени сгради, с модерна визия и намалени 
енергийни разходи. Ще се търсят проекти и програми, 
насочени към модернизиране на вътрешното 
обзавеждане на общежитията. 
По случай 95 годишнината на университета 
отворихме врати на реновирания музей на ВТУ „Тодор 
Каблешков”, отговарящ на съвременните тенденции 
и изисквания в музейното дело. Изградихме нова 
модерна лекционна зала за 80 човека, която носи името 
на нашия патрон. Постоянно работим за подобряване 
на техническото оборудване на работните места за 
осъществяване на ефективен научно-преподавателски 
процес, за изграждане на нови и обновяване на 
съществуващите специализирани лаборатории и зали, 
както чрез собствени средства, така и чрез засилване 
контактите с водещи фирми в конкретните научни 
области с цел спонсорство за тези нужди, и разбира се 
чрез участие в програми и проекти.

 - Какви са основните задачи пред ВТУ за следващата 
2018 година?

 - Ще продължим политиката за развитие на ВТУ 
„Тодор Каблешков” като модерен учебен и научно-
изследователски комплекс със съвременни 
лаборатории, учебни зали и спортни съоръжения. Ще 
насочим внимание към изпреварващо разработване 
и обучение по програми насочени към новите 
постановки и изисквания за развитие на националния 
и европейския железопътен транспорт, с подготвени 
специалисти за експлоатация на високоскоростни 
влакове и съоръженията за тях. Ще работим за 
разширяване на разнообразните форми за учене 
през целия живот, които да предоставят гъвкавост 
в образователната услуга и предлагат конкретни 
умения и компетентности, като ще се предложи и 
дистанционно обучение по някои специалности.
През м. април 2018г. ще проведем второто национално 
изложение „Транс Тренд 2018”, а през месец май, 
по време на Младежката научна конференция ще 
стартираме и първото изложение за строителна и 
подемно транспортна техника – Транс Билд Лифт. Към 
двете изложения вече има определено засилен интерес 
за участие. 
Очаквам нашите действия като преподаватели 
и учени да доведат до сериозни резултати, 
свързани с подготовката на студенти с висока 
конкурентоспособност,  със знания и умения за 
успешна реализация в съвременната бизнес-практика; 
с разширяване на националното и международно 
сътрудничество за развитие на образователната 
и научноизследователската дейност, участието в 
национални и международни програми и проекти; 
създаване на съвместни експертни екипи с други 
университети, бизнеса и изследователски институти; 
развитие на  университетската инфраструктура и 
информационното осигуряване. Целта ни е ВТУ 
„Тодор Каблешков” да продължи да се развива като 
престижен образователен и научноизследователски 
център.

 - Какво искате да пожелаете на вашите 
преподаватели и студенти за Новата 2018 година?

 - Нека всички ние – преподаватели, служители, студенти 
и докторантите да отстояваме достойно името и 
авторитета на Висшето транспортно училище „Тодор 
Каблешков“. Пожелавам на всички успешна нова 2018 
година, изпълнена със здраве, мир, щастие и обич! 
Най-искрени благопожелания за сили и ползотворни 
дела, за топлота и доброта –дарявани и получавани, 
за дни на радост с усмивки и веселие! Да следват 
мечтите си със смелост и упоритост! Да не забравят, 
че малките неща са в основата на голямото щастие! 
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Анализ
поръчката на нови влаковЕ За бдЖ: 
въЗмоЖности и капани

Анализ на Движението за Европейско развитие на 
българските железници

В ход е подготовката за обявяване на обществена 
поръчка за доставка на 41 влака за БДЖ. Работна 
група е подготвила експертна оценка за техническите 
характеристики за новите влакове. Дълго време докладът 
на работната група не беше достъпен за обсъждане 
от по-широк кръг експерти. Това доведе до съмнения 
относно ефективността на обществената поръчка.

Поради конфиденциалния характер на доклада на 
работната група, определен от Министерството на 
транспорта и БДЖ, на обществен дебат бяха представени 
по-общи части от подготвеното задание за новите 
влакове. Липсва обоснован доклад за броя на влаковете 
и техните технически параметри, за икономическата 
изгода за БДЖ и гражданското общество да се постигне 
устойчиво развитие в растеж на превозите и приходите, 
как да се подобри качеството на железопътната 
пътническа услуга за по-добро управление, как 
железниците да възвърнат авторитета си.

Този дебат беше необходим за да се подготви 
подобрен вариант за броя и техническите характеристики 
на новите влакове, който БДЖ да възложат на 
юридическия консултант, за което е в ход процедура 

по обществена поръчка от БДЖ. Срещата се превърна 
във формална дискусия без да е ясно какво променяме в 
конфиденциалния доклад на работната група

През последните години БДЖ стигнаха до огромен 
спад в превозите, до най – ниските приходи и то при 
поредица от реформи, оздравяване, преструктуриране.

Невъзможно е да се намалят дълговете, когато 
няма превози, няма приходи, когато дружеството не 
се развива като превозвач, а се крепи само на парите 
от бюджета. БДЖ загубиха ролята и профила си на 
национален превозвач и това ги прави нежизнеспособни 
в дългосрочен период, във финансово отношение, и като 
конкурент на пазара на транспортни услуги.

След като бяха похарчени значителни средства за 
консултанти по приватизацията на Товарните превози 
сега започва нова процедура – консултанти за броя и 
техническите параметри на новите влакове, юридически 
консултанти за подготовката на тръжната документация, 
без да е известно как ще се финансира доставката на 
влаковете, без финансова и икономическа обосновка за 
броя и параметрите им. Ще доведе ли тази инвестиция 
до устойчиво развитие в растеж и качество на услугата?

Доставката на нови влакове трябва да се разглежда 
като част и етап от една тригодишна програма за 
модернизация на пътническата услуга. Проблемите 
не са само в недостига на пътнически влакове, в 
състоянието на железопътната инфраструктура, това 
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което липсва е политика за развитие и управление на 
железопътния превозвач. Не се ремонтират и поддържат 
съществуващите пътнически вагони и влакове, има 
сериозни слабости в разработването на графика за 
движение на влаковете, в технологията и организацията 
на пътническите превози. Дори Договорът между 
държавата и БДЖ за субсидията и капиталовия размер 
се основава на извършени влаккилометри, а не на 
пътниккилометри. Този модел не стимулира развитие 
и растеж на пътническите превози. По – скоро БДЖ 
„ограбва“ бюджета на държавата чрез неизвършени 
пътнически превози. От общия брой пътнически влакове 
до 20% не се движат. От нереализираните влаккилометри 
железопътната инфраструктура не получава 10-12 млн. 
лв. инфраструктурна такса, но БДЖ получават над 200 
млн. лв. годишно от бюджета без да са реализирани 
заложените в Договора влаккилометри

Доставката на новите влакове няма алтернатива. 
Модернизацията не търпи повече отлагане. Проблемът 
е как тази инвестиция се подготвя. Публични средства 
в особено голям размер не може да се харчат по 
непрозрачен начин по едно техническо задание обявено 
като конфиденциално. За доставката на изтребителите 
обществото знае повече отколкото за влаковете.

Конфиденциалният характер на доклада на работната 
група за броя и техническите характеристики на новите 
влакове поражда съмнения за предварителна ориентация  
към определени доставчици. Влаковете са за обществена 
транспортна услуга и се финансират с публични средства 
от бюджета на държавата. Това е нарушение на Закона 
за достъп до публичната информация. Прогнозният 
финансов ресурс за нови влакове в размер на над 300 
млн. лв.  е задължително да се инвестира по прозрачни и 
обществено достъпни правила.

Кои са проблемите в доставката на влаковете?
Предвидено е юридическият консултант, който 

ще подготвя тръжната документация за доставка на 
влаковете задължително да се съобрази със експертната 
оценка на работната група  от външни на БДЖ експерти. 
Това на практика означава, че проведената среща за 
дебат е формална и не се предвижда подобряване на 
техническото задание в полза на БДЖ и държавата.

За какви скорости ще доставяме новите влакове?
Максималната скорост, която се допуска по 

модернизираните жп. линии е 160 км/ч. Това в голяма 
степен се отнася за направлението София – Пловдив – 
Бургас (Варна) и главно за участъка София – Пловдив 
след 2023 г. Скорост до 160 км/ч е допустима само 
за 33% от дължимата на жп. линия до Бургас. Това 

направление единствено ще разполага със съвременна 
система за сигурност и безопасност на движението на 
влаковете. Не е необходимо да се правим на новатори 
за високи скорости и да доставяме влакове за скорост 
200 км/ч  след като инфраструктурата и регламента не 
позволява скорост над 160 км/ч. Освен това цената на 
тези влакове нараства с 10-12 %.

Оскъпяването е необосновано и за бюджета на 
държавата и за финансовото състояние на БДЖ. Общият 
брой на влаковете по това направление е 10 и скорост 
за 160 км/ч е напълно обоснована. Скоростите след 
Пловдив до Бургас и до Варна са в значителна част от 
100 км/ч до 130 км/ч.

Общото състояние на железопътната инфраструктура 
не е добро. Скоростите до 100 км/ч са 40 % от дължината 
на главните жп. линии, в останалата част те са между 
100 – 130 и отделни междугария  до 160 км/ч. Тези 
направления няма да разполагат в следващите 15-20 
години със системи за сигурност и безопасност от тези 
за София – Пловдив.

Структурата на пътникопотока определя в голяма 
степен и изискванията за скоростта на влаковете. За 
далечните пътувания по северната железопътна мрежа 
(София –Г. Оряховица – Варна (Русе) може да се 
обсъжда скорост до 160 км/ч. За пътническите превози 
на късо разстояние, които са характерни за северната 
железопътна мрежа скорост до 140 км/ч е ефективната 
скорост на влаковете и с капацитет на местата съобразно 
структурата на пътникопотока.

При определяне на броя на влаковете по направления  
е предвиден резерв от влакове в размер 15%. Едва ли 
е целесъобразно да доставим нови влакове и да ги 
държим „на склад“ за да покриваме недостатъците в 
графика за движение на влаковете, вместо да създадем 
организация за тяхното опазване, поддържане и ремонт. 
Общият брой на влаковете не е обоснован с разчети 
според  структурата на пътникопотока и технологията 
на разработване на графика за движение. Необходима  е 
нова транспортна схема и организация на пътническите 
превози.

Преди 10 години бяха доставени 25 електрически 
мотрисни влака за скорост 140 км/ч  за крайградски и 
регионални превози и 25 дизелови мотрисни влака за 
неелектрифицираните жп линии за регионални превози 
за скорост 120 км/ч.

Нерешаването на въпроса за поддържането и 
ремонта на тези влакове стана причина част от тях да 
бъдат спрени от движение. Вместо да ги ремонтират 
БДЖ купуват нови влакове.
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Много важно е в договора с доставчика да се реши 
въпроса с поддържането на новите влакове, доставката 
на резервни части  и тази дейност доставчикът да 
организира в български железопътни заводи.

В подготвяната обществена поръчка не се отчита как 
ще се използват и модернизират съществуващите влакове 
и пътнически вагони. Схемата локомотив - пътнически 
вагони все по - бързо се развива в европейските 
железници. У нас поддържането и модернизацията на 
пътническите  вагони е тотално изоставена  и затова 
влаковете не достигат и недоволството сред пътниците 
нараства.

Модернизацията на съществуващите влакове и 
пътнически вагони трябва да бъде неразделна част от 
една дългосрочна политика за реформа в качеството на 
пътническата услуга , а не да се ограничаваме само в 
доставка на недобре обосновани нови влакове.

Много внимателно трябва да оценим броя и 
техническите характеристики на новите влакове за да не 

допуснем оскъпяване на доставката. Такава опасност е 
налице ако се ограничим само в рамките на заданието на 
работната група, което ще доведе и до финансова вреда 
и за БДЖ и за държавата  в значителен размер.

Икономическата ефективност на инвестицията за 
нови влакове като цяло отсъства. Не се предлагат никакви 
съпътстващи мерки за устойчив растеж на превозите и  
приходите от пътническа дейност. Ако БДЖ не увеличат 
собствените си приходи и не променят съотношението 
между участието на държавата ( ежегодно над 200 млн. 
лв.) и собствени приходи (50 млн. лв.) финансовото им 

състояние през следващите 10-15 години ще остане още 
по – нестабилно.

Доставката на новите влакове трябва да се предхожда 
и от други действия в железниците.

На първо място е целесъобразно да се приеме и 
реализира тригодишна програма за поетапно премахване 
на временните и постоянните намаления на скоростите 
по главните жп. линии. Това е една от най-важните 
мерки за намаляване на времепътуването на влаковете. 
Сега 52 % от проектните скорости не се достигат поради 
недобро състояние на жп. линии.

На второ място БДЖ да приемат тригодишна 
инвестиционна програма за модернизация на 
съществуващите пътнически вагони, както и за 
поддържане и ремонт съществуващите мотрисни 
влакове.

На трето място БДЖ е необходимо да променят 
модела, технологията и организацията на пътническата 
услуга на базата на графика за движение на влаковете в 

услуга на гражданското общество.
На четвърто място Министерството 

на транспорта да влезе в ролята си на 
регулатор на транспортната услуга в 
зависимост от предизвикателствата на 
железниците, като по – икономична, по-
екологична и по-безопасна услуга.

Без тези и някои други съпътстващи 
мерки няма как да се реализира ползата 
от новите влакове. Финансовият ресурс 
за тяхното закупуване може да се защити 
с една по-комплексна експертна оценка, 
която да включва не само техническите 
им характеристики, но и обосновка, че 
тази инвестиция ще гарантира капацитет 
на БДЖ за качество на услугата, за растеж 
на превозите и приходите и дългосрочната 
финансова стабилност. В противен случай 

БДЖ ще си останат само с поредните консултантски 
разходи и без да реализират поредното инвестиционно 
намерение.

Институциите, които ще осигуряват финансовия 
ресурс за новите влакове е време да се намесят в 
подхода и подготовката на обществената поръчка, за 
да се избегне оскъпяването и вместо инвестиция  да се 
превърне в поредното харчене. Финансовата вреда за 
БДЖ и държавата може да достигне до двегодишния 
размер на капиталовия трансфер по бюджета за БДЖ за 
2018 г.

Анализ
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Бизнес
табУта и тотЕми в корабоплаванЕто 
като пЕчЕливШ и проспЕрираЩ биЗнЕс

К.д.п. Христо Папукчиев 

Корабоплаването е относително доходоносен  бизнес, 
зависим от динамиката на международните пазари. 

Морския транспорт  се развива в конкурентна 
регулаторна рамка с неограничен достъп до 
международните и регионални  пазари. Регулаторната 
и административната рамка за оптимално ниво на 
безопасност и сигурност  e международно установена, 
призната и приложима. Няма място за експерименти, 
морските пътища са добре утъпкани, цените на услугите 
за морски превози  са обект на ежедневно борсово 
калибриране.

Корабът е като работен кон. Ако корабособственикът 
или неговият мениджър полагат ежедневни грижи и 
нито за момент не поставят личният си интерес над  
ежедневните нужди за техническото състояние на 
плавателния съд и неговия екипаж, бизнесът ще бъде 
доходоносен и проспериращ. 

Но само с добри капитани, механици и екипаж  и 
на най новия кораб не е достатъчно да се гарантира 
корпоративен просперитет. Ключов фактор е 
компетентността на базираните на брега морски 
специалисти – компетентност, която  е изключително 
дефицитна стока.

Регулациите и силата на икономическата конкуренция 
принуждава голяма част от корабни компании да работят 
на ръба на рентабилността. Корабните компании не 
могат или не желаят да посветят или насочат достатъчен  
ресурс  към  сферата на безопасността и сигурността 
или до екипажа и / или благосъстоянието на морските 
лица. Това представлява сериозна заплаха за морската 
безопасност и сигурност както за отделния кораб или 
корабите на компанията, така и за корабите на другите 
компании плаващи в непосредствена близост.

В следствие на занижения или недостатъчен ресурс 
в  този смисъл,  перспективата за корабособственика 
или корабния мениджър  е да оперира кораби под 
изискуемият стандарт за безопасност и сигурност.

Като следствие корабните компании  извършват 
дейността си в атмосфера на инциденти,  ограничения 
за корабите им да оперират или посещават определени 
портове,  достъп до пазарни ниши. Това влияе и на 
възможността им  да бъдат атрактивни за компетентни 
и мотивирани моряци.  Порочния кръг се затваря  от 

качеството на бреговото управление от офисите на 
дружеството ( фирмата, компанията) - специализирани 
лица по контрола  и реализацията на корабните аспекти 
по безопасност и сигурност; техническите специалисти 
базирани на брега, а така също и за морските експерти, 
осигуряващи наемните договори.

Това са   отделите които генерират разходи за 
гарантиране на корабната безопасност и сигурност, 
както и отделите, които  генерират печалбата и създават 
условията за рентабилност. 

Неефективното управление от бреговия офис,  
мотивирано  от неадекватна стратегия за икономии на 
всяка цена нанася непоправими вреди във времето, 
несъизмерими с очакваните или реалните проходи от 
морския превоз. 

Какво се получава като следствие от тази политика: 
нерегламентирано удължаване на работните часове на 
корабни агрегати и механизми над допустимите норми 
на производителя, снабдяването с гориво-смазочни 
материали със занижени качествени показатели, както и 
удължаването на срока за използването им, снабдяване 
с резервни части от неоторизирани от производителя 
източници или откровено казано от специализирани 
за целта корабни морги. Дружества, които следват 
тази линия обикновено в началния период на бизнеса 
си успяват да надхитрят  собствените си акционери и 
конкуренцията, но на по късен етап изпадат в съвсем 
естествена пазарна самоизолация. 

Пазарната самоизолация не е в следствие от 
динамиката на международните пазари. 

По време на икономическа криза оцеляват истинските 
представители на бизнеса във всичките му измерения.

Факт е, че корабната индустрия е сектор, в  който 
лошия мениджмънт много бързо в сравнение с 
другите сектори манифестира  загуби на инвестиции. 
Инвеститорите, като плъховете в потъващия кораб, 
са първите които го напускат, за да спестят парите 
си. Състоянието на заемите за корабоплавателната 
индустрия е пример: историческата остатъчна стойност 
определя изчисляването на (а) лихвения процент и (б) 
изплащането на кредита на кораба (когато изтече срокът 
на кредита).

Кризата в морските превози  от 2008 г. и  през  2015-
2016 г. се отрази точно на тези корабни компании, които 
сами си направиха избора през предходния пазарен 
период.

В същност за какво става дума? Кои са причините 
за кризата в морските превози и какви уроци научиха 
тези, които до известна степен допринесоха за този 
икономически феномен, който по мащабите си надхвърли 
и най песимистичните очаквания на експертите от тази 
област?
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 За 5-годишния период между 2003 и 2008 г. корабната 
индустрия се радваше на едно от най-проспериращите 
времена в своята история. Среден по тонаж  кораб за сух 
товар печелеше  около $ 39 000 на ден през 2004 г. и 
около $ 50 000 на ден през 2008 г. За сравнение, тези 
стойности са били под $ 10 000 на ден преди 90-те години 
на миналия век. Естествено приходите, генерирани по 
време на този пиков сезон, също повишиха стойностите 
на активите. Корабоплавателната индустрия се превърна 
в една от най-печелившите бизнес сектори в света, а 
средната стойност на товарния кораб е скочила почти 
600% за този период.

Логично е да инвестирате в активите си и да увеличите 
капацитета на бизнеса си, когато индустрията, в която 
сте заинтересован,  е във възход. Точно това направиха 
корабните компании. 

Но какво в същност се случи?!
През юли 2008 г. поръчките за контейнерни кораби 

достигнаха рекордно нисък процент с общ обем от 7 
милиона TEU в новите поръчки, което представляваше 
60% от общия капацитет на цялата индустрия по това 
време. Пример е  Китай - изнасяйки масови количества 
нови продукти, а китайските корабостроителници се 
състезаваха да произвеждат повече съдове от този 
сегмент.

Индексът Baltic Dry от друга страна, който следи 
разходите за износ на сухи стоки като желязна руда, 
въглища и зърно по целия свят, достигна най-високата 
стойност в края на 2007 г. с 154% увеличение спрямо 
година по-рано.

От друга страна Китай промени своя модел на 
икономика от силен вносител до ориентирана към 
услугите и екологията икономика, като разви и 
целенасочено се възползва от силното си  вътрешно 
потребление. Китай също така намали  количествата 
на  вноса на  нефт, желязна руда и други суровини за 
производство, което причини проблеми на различни 
страни в света, особено тези с икономики, разчитащи 
на износа на суровини като Бразилия, Австралия и 
Русия. Това  до известна степен задълбочи   рецесията в 
Бразилия и Русия. Този  ефект  по модела на доминото се 
разпростря и до други страни, чиито икономики зависеха 
от износа на суровини и вноса на готова продукция от и 
за Китай. Проблем се оказа и  неспособността на други 
страни да поемат ролята на Китай като основен фактор в 
глобалната икономика.

През последните две десетилетия движещата сила 
зад корабоплавателната индустрия бе икономиката, 
определяна от Пекин. Китай беше най-големият 
потребител на стоки в целия широк свят. По този начин 
забавянето на китайската икономика се превърна в 
проблем номер едно, който изисква бързо решение в 

мащаба на приоритетите. Независимо от това, място за 
оправдания няма. 

Корабоплавателната индустрия премина през 
моменти на огромен ръст  благодарение на евтиното 
кредитиране и постоянното и стабилно търсене. Никой 
не очакваше и никой не се подготви за това, което 
последва. Всички мислеха, че времето на кокошката, 
която снася златни яйца  ще продължи вечно.

Когато всичко това стана факт, кризата от 2008 г. беше 
оценена като призив за събуждане. Корабоплавателната 
индустрия се оказа в центъра на световна финансова 
криза, а доставките на кораби вече надвишаваха 
търсенето им. 

Океанските превозвачи и собствениците на чартърни 
кораби започват да осъзнават, че по-големите плавателни 
съдове и икономията от мащаба не означават нищо без 
баланса между търсене и предлагане. Те незабавно 
наложиха замразяване на поръчките, за да контролират 
капацитета, да възстановят натоварването на товарните 
обеми и да оцелеят от намаляващите товари в началото 
на 2009 г. Корабостроителите не получаваха нови 
поръчки от месеци и списъка от поръчки за контейнерни 
кораби намаляваше устойчиво до 2013 г. Не малък 
брой на кораби с различни предназначение в строеж 
и такива пред завършване смениха  по няколко пъти 
собствениците си, бяха продавани и препродавани на 
цени под реалната си пазарна себестойност от по ранен 
етап.

  Рецесията в сектора можеше да бъде сравнена 
с огромна снежна топка, която се спускаше надолу 
и нямаше вече време да се даде отговора на въпроса 
„Кое беше първичното: глобалната криза на световната 
икономика или кризата в морските товарни превози.“

Когато доставките надхвърлиха търсенето в голям 
мащаб, цените на товарите и стойностите на корабите 
достигнаха най-ниските нива в годините. Това 
създаде непоносимо финансово бедствие. Глобалната 
корабоплавателна индустрия не успя да поеме 
разходите за огромния обем нови кораби, поръчани през 
последното десетилетие, и започна да се разпада.

Компаниите от морския транспорт притиснати от 
последствията и предизвикателствата   започнаха да се 
преструктурират и трансформират само и само за да 
оцелеят, но за съжаление имайки в предвид реалностите, 
перспективата е повече колапси и банкрути  в обозримото 
бъдеще.

Друг  проблем се оказа  навлизането на 
неконвенционални  инвестиционни играчи със свободен 
капитал. Когато тези инвеститори започнаха да навлизат 
на пазара от 2011 г. насам, това доведе до дисбаланс в 
бизнеса. Чрез закупуване на плавателни съдове, които 
трябваше да бъдат бракувани, те предизвикаха състояние 
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на свръх тонажен излишък  със съответната корекция 
на пазара, тъй като тези кораби бяха поставени под 
управлението на различни корабни компании, готови 
да жертват репутация и пазарен дял в дългосрочна 
перспектива, но да имат своя звезден миг на небосклона 
на борсовите индикатори. Става дума за така наречените 
кораби”зомбита”.

Празни ръждиви кораби, плаващи в океана. 
Изоставени по портовете и котвените райони  с 
недохранени екипажи без редовно изплатени заплати, 
мизерия и отчаяние, забравени от бог и корабособственик, 
като материална метафора на  рецесията в морския 
бизнес: най-лошото досега в цялата ни история. 

  Зомби кораби и собствениците им, които нямат 
друг избор, освен да изплащат лихвите по своите дългове, 
без никаква надежда да изплатят целия капитал, са белег 
за икономическото бедствие и настъпваща финансова 
катастрофа.

Това се оказа лош ход както за инвеститорите, така 
и за корабните компании, тъй като инвеститорите нито 
почувстваха физически, нито  видяха реална печалба 
от инвестициите си , а корабните компании, които 
бяха създадени за тази цел агонизираха  в състояние 
на перманентен пред фалит  с мащабни  икономически 
загуби за сметка на многобройните акционери и 
обществени фондове, които се бяха предоверили на 
хедж инвестиционните си асистенти.

От друга страна високите цени на петрола, през 
предходния период  накараха морските компании да 
търсят по-енергийно ефективни алтернативи, правейки 
по-големи и свръх-големи товарни кораби. Пример 
за това са гигантските контейнеровози, които могат 
да превозват до средно 20000 хиляди контейнера, тъй 
като намаляват цената на единица чрез увеличаване на 
капацитета за превоз. 

Експертите  отчитат  тенденцията като на  колапс на 
стратегията, основаваща се на размера, тъй като тези 
кораби рядко се товарят напълно, което води до излишък 
на капацитет, което прави цените на товарните ротации  
още по-ниски.

Последният гвоздей в ковчега идва от банките, 
тъй като много от тях и по-специално тези, които се 
занимават с финансиране на кораби, изпитват проблеми 
с обслужването на кредитите им. Те изпитват вътрешна 
потребност  за  предоговаряне  условията  с цел се 
отърват от лошите кредитни портфейли на корабите, 
които не носят очакваните приходи. Това се случва, 
тъй като все повече и повече кораби  и заемите им се 
продават на изключително ниски цени от банките или 
от натиска, упражняван от същите банки в резултат на 
проблеми с мениджмънта на корабите на оперативно 
и техническо  ниво. Всичко това оказва натиск върху 

стойностите на кредитите, с които са закупени корабите, 
което кара потенциалните инвеститори да чакат 
резултатите от ситуацията и да не инвестират веднага в 
нови инвестиционни проекти.

Корабоплаването е преминало през много кризи, но 
не и толкова тежки, колкото тези за които стана дума по-
горе. Индустрията все още може да се противопостави 
на това, което мнозина експерти препоръчват, а 
именно да се справи със свръх капацитета директно 
чрез бракуване на плавателни съдове. Дълбочината и 
продължителността на икономическия спад означават, 
че корабните фирми ще започнат да правят нещата по 
различен начин. 

Очевидна е необходимостта от  аналитичен екип 
към компаниите търсещи устойчив пазарен дял,  който 
да работи за откриването на оптимални оперативно 
експлоатационни стратегии и приложими варианти за 
собствените кораби или такива под мениджмънт. 

Нека да погледнем и какво става на борда!  Капитанът 
и главният механик са основните фактори, които 
управляват процесите  за оптимизиране на разходите, 
направени при експлоатация на кораба. Te играят 
основна роля за намаляване на оперативните разходи 
чрез поддържане на ефективността на двигателя и 
поддръжка на цялото оборудване, така че да няма загуба 
на време и технологичен ресурс от експлоатационните 
норми и  извън договора за превоз . 

 Не са изключение случаите, когато въпреки 
професионалната всеотдаденост на капитана и 
главния механик, поради небрежност или умишлена 
безстопанственост от страна на отговорните длъжности 
от бреговия мениджмънт нещата тръгват зле. 

Пример за това са резултатите от инспекциите от 
органите на администрацията на флага, от  държавния 
пристанищен контрол в световните портове, а  така също 
и от страна на наемателя на кораба, застрахователи, и  
пазарни и застрахователни регулаторни органи.

Въпреки, че все още има такива, които смятат, че 
няма надежда за морския бизнес, експерите смятат, че 
корабната индустрия в крайна сметка ще преодолее 
кризата. 

Банките ще продължат да стимулират растежа 
в морския транспорт, докато ръстът в търговията с 
международни стоки ще се осъществява предимно в 
морския сектор, тъй като няма алтернатива за това. 
Когато корекцията на пазара  да доведе до равновесие на 
предлагането и търсенето, както цените, така и пазарът в 
бранша ще започнат да се справят по-добре. 

Както  изглежда  това възстановяване няма да дойде 
до края на 2017 г.,но това не означава че няма надежда 
за корабоплаването и морския бизнес в близка или по 
далечна перспектива.
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