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Новини от България
Половин милион ПътниЦи През януари 
минаХа През летище „софия“

През януари месец 2018 г. през Летище „София“ са 
летели почти половин милион пътници. През първия 
месец на годината столичното летище е обслужило 
общо499 688 пътници.

Тези данни показват ръст от 6.6% спрямо януари 
2017г.

По-голяматачаст от пътуващите - 63% са минали през 
Терминал 2. Общо315 987 от всички пътници са летели 
от или до втория терминал на летището. През Терминал 
1 са преминали останалите 37% - 183 681 души.

Пътникопотокът по международните редовни линии 
представлява 92%от целия летищен трафик. Той е 
нараснал с 4,4% в сравнение с първия месец на миналата 
година.

Двойно повече хора са летели по вътрешни линии. За 
месец януари 2017 г. те са 10 хил., а през първия месец 
от тази година пътниците, пътуващи повътрешни линии 
са близо 20 хил.

Тозиръст се дължи на навлизането на още един 
въздушен превозвачпо линията София-Варна.

Всички тези пътници са се возили в общо 4 500 
самолета, излетели или кацнали на летище София.

Обемът на обработените товарни и пощенски пратки 
през януари се е увеличил с 9,6%и възлиза на 1 687 т. От 
тях 59% са превозени с товарни самолети, а останалите 
41% - с пътнически.

електронни винетки ще се куПуват от 
интернет и Пос-терминали

Електронните винетки ще могат да бъдат купувани 
по интернет, от специално поставени пос-терминали 
и от бензиностанции, като цената им няма да бъде 
променяна.

Ще бъдат въведени и уикенд винетки - това 
обяви министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Николай Нанков пред БНР.

При внедряването на тол-системата и електронната 
винетна система се предвижда да бъдат монтирани 500 
пос-терминала, ще бъдат поставени 50 мобилни кантара, 
ще се купят и 100 мобилни устройства и 50 автомобила 
за следене на трафика в страната. Ще се работи с трафик 
камери, gps-системи, добър софтуер, както и с ефективен 
контрол, подчерта той.

“Електронните винетки по никакъв начин няма 
да бъдат променяни като цена, като себестойност, тъй 
като имаше опасения и спекулации по темата, чувам 
ежедневно. Хората се притесняват от това, че отново 

ще бъдат вдигани цените - Не!Винетките на същите 
цени, дори ще има облекчение от гледна точка на това, 
ченяма да лепим стикерите и да махаме стикерите - ще 
се разпознават на базата на платената такса “електронни 
винетки”. Много лесно ще се плащат - по интернет ще 
може да става закупуването, от бензиностанции отново - 
тоест много по-достъпни срещу платена такса. С онлайн-
четците, с които ще разполагаме, с трафик камерите за 
всеки преминаващ автомобил ще е ясно има ли, няма ли, 
за какъв период се закупува винетка. Ще сме гъвкави, 
ще направим и тези “уикенд” винетки”, обясни Нанков.

Той допълни, че е създадена е междуведомствена 
работна група, която ще координира внедряването 
на новата система и експлоатацията й. В нея има 
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Запад, разположена на коридор Ориент/Източно-
Средиземноморие. Предвижда се подобряване на 
качеството на съществуващата инфраструктура, от 
гледна точка на сигурност и ефективност, както и 
отстраняване на съществуващите “тесни места” и 
подобряване на свързаността с железопътната и пътната 
мрежа. В дългосрочен план, проектът ще допринесе 
за прехвърляне на товари от пътния на железопътен 
транспорт и ще гарантира интегриране на различните 
видове транспорт и оперативна съвместимост.

Правителството отПусна 31 млн. лв. 
заем на БДЖ

Правителството одобри допълнителни плащания от 
централния бюджет към Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията в размер 
на 30 946 000 лв.

Сумата ще бъде предоставена на “Холдинг БДЖ“ 
ЕАД като възмездна финансова помощ, която следва да 
бъде възстановена до 28 декември 2020 г.

Средствата се предоставят на холдинга за погасяване 
на задължения по Втория облигационен заем, сключен 
през 2007 г.

Последно БДЖ купи 25 нови електрически мотриси 
“Дезиро” на “Сименс” по времето на тройната коалиция 
през 2007 г. След това холдингът натрупа дългове, 
заради спиране на изплащането на заема по нареждане 
на финансовия министър Симеон Дянков по време на 
първото правителство на ГЕРБ.

представители на КАТ - Пътна полиция, Агенция 
“Митници”, НАП, Гранична полиция, Автомобилна 
администрация и Пътната агенция.

изграЖДат частен мултимоДален 
терминал софия – заПаД

Българските компании “Трансекспрес” ЕООД, 
“ТрансЛог Карго” ЕООД и НК “Железопътна 
инфраструктура” спечелиха проект по така наречения 
Blending Call на Механизма за свързана Европа (сектор 
“Транспорт”). Той е за изграждане на мултимодална 
логистична платформа “София - Запад”. Бенефициенти 
са “Трансекспрес” ЕООД, “ТрансЛог Карго” ЕООД и 
НК “Железопътна инфраструктура”. НКЖИ няма пряко 
финансово участие в проекта. При необходимост тя ще 
оказва техническа и административна помощ на другите 
двама кандидати. По Механизма за Свързване на Европа 
се отпускат 20% от стойността на терминала – 2,1 млн. 
евро, собственото финансиране на юридическите лица 

– 3 млн. евро, заемното финансиране е в размер на 5,5 
млн. евро. Според информация от Столична община 
проектът е получил разрешение за строеж.

Управителят на фирмите проф. Иван Петров, каза 
че на практика това сътруднимество е съдружие с 
европейската комисия. Фирмите имат 13 месеца срок 
да завършат всички процедурни дейности, като за 
строителство може да се говори след февруари 2019 
г. То най-вероятно ще продължи до 2021 г. Заемните 
средства ще бъдат осигурени чрез механизмите на ЕИБ. 
Това са нов вид процедури, които тепърва ще бъдат 
популяризирани, каза още проф. Петров.

Проектът е насочен към завършване на 
мултимодалната логистична платформа София - 



ес глоБи картели в автомоБилния 
сектор с 546 млн. евро

Картелите са свързани с морски транспорт на нови 
автомобили, производството на запалителни свещи и 
доставки на спирачни системи. Такива незаконни тайни 
съглашения повишават цените на автомобилите и вредят 
на сектора, посочи комисията.

Картелите в крайна сметка вредят на европейските 
потребители и влияят негативно на конкуренцията в 
европейския автомобилен сектор, който дава работа 
на около 12 милиона души в Европейския съюз, каза 
еврокомисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер.

Чилийска компания, три японски фирми и съвместен 
норвежко-шведски превозвач общо са глобени с 395 
милиона евро за картелиране между 2006 и 2012 
година на пазара за превоз на коли, камиони, трактори 

и други големи превозни средства по света. Почти 
половината от купените или продадени автомобили 
между Европейския съюз и други части на света през 
2016 година са били транспортирани от тези компании 
според комисията. Те са координирали подходите си в 
продажбите на срещи в офисите си, както и в ресторанти 
и барове, посочва комисията.

В картела за запалителни свещи германският 
производител Bosch и японските Denso и NKG са се 
договорили да зачитат пазарите си и са координирали 
някои тактики в продажбите. Denso е подал сигнала и 
другите две компании са глобени със 76 милиона евро.

Комисията също така съобщи за два картела на пазара 
за автомобилни спирачни системи в периода 2007-2011 
година, в които са участвали Bosch и Continental, както 
и TRW, бивша американска компания, която сега е 
германска собственост. Глобата възлиза на 75 милиона 
евро.

котка сПря ДвиЖението на влаковете 
на Централната гара в тел авив

Движението на влаковете на централната гара на 
Тел Авив бе временно спряно заради избягала котка. 
Четириногата любимка се отскубнала от клетката си 
на път към ветеринара, съобщи израелската телевизия 
„Решет 13“, цитирана от РИА Новости.

Според телевизията, председателката на една 
израелска организация за защита на правата на 
животните Яел Аркин водила котката си Гури на 
ветеринар. В района на централната станция „Савидор 
Мерказ“ животното успяло да избяга и да се скрие в 
траншеите на железния път.

Стопанката на Гури се обърнала към министъра на 
транспорта на Израел - Ираел Кацу с молба за помощ 
да бъде открит питомеца. Министърът от своя страна 
потърсил помощта шефа на националната железопътна 
компания „Ракевет Израел“ Шахар Аялон, който наредил 
на обслужващите станцията да предприемат всички 
необходими усилия за спасяването на котката.

Издирването на Гури е завършило в началото на тази 
седмица, когато сътрудник на службата за сигурност на 
станцията заедно с ловец на котки открили котешките 
следи. Движението на влаковете било временно спряно, 
за да може котката да бъде заловена и върната на нейната 
стопанка, се казва в съобщението.

След успешната операция котката се сдобила и с 
второ име - Ираел, в чест на министъра, който спасил 
живота й.

слеД 7 гоДини Половината автоБуси в 
света ще са електрически

Πpeз cлeдвaщитe ceдeм гoдини пoчти пoлoвинaтa 
гpaдcĸи aвтoбycи пo cвeтa щe бъдaт eлeĸтpичecĸи. 
Oчaĸвa ce Kитaй дa дoминиpa нa cвeтoвния пaзap, 
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ĸaтo Πoднeбecнaтa импepия cи пocтaви цeл дa нaмaли 
зaмъpcявaнeтo в гpaдoвeтe - и дa пoдĸpeпи мecтнитe 
пpoизвoдитeли.

Oбщият бpoй нa eлeĸтpичecĸи aвтoбycи щe ce yтpoи 
oт 386 xил. пpeз минaлaтa гoдинa дo 1,2 млн. пpeз 
2025 г., coчи дoĸлaд нa Вlооmbеrg Nеw Еnеrgу Fіnаnсе. 
“Kитaй щe пoвeдe пaзapa зapaди cилнaтa пoдĸpeпa зa 
мecтнитe пpoизвoдитeли и aгpecивнитe цeли”, ĸaзвa 
Aлeĸcaндpa O”Дoнoвaн, aвтop нa изcлeдвaнeтo. И нeщo 
пoвeчe - нe caмo щe бъдe нoмep eднo в cвeтoвeн мaщaб, 
aми щe oтгoвapя зa 99 пpoцeнтa oт вcичĸи eлeĸтpичecĸи 
aвтoбycи.

Kъм мoмeнтa eлeĸтpичecĸитe aвтoбycи вce oщe ca 
пo-cĸъпи oт тeзи нa дизeл или гaз, нo цялocтнaтa цeнa 
зa yпoтpeбa, ĸoгaтo cмeтнeм цeнaтa нa гopивoтo и 
пoддpъжĸaтa, вeчe e пo-ниcĸa пpи няĸoи oт зaдвижвaнитe 

нa тoĸ мaшини.
Koнceнcycът oтнocнo нaмaлявaнeтo нa цeнитe нa 

бaтepиитe щe нaпpaви eлeĸтpичecĸитe aвтoбycи пo-
eвтини зa пoĸyпĸa oт дизeлoвитe дo 2026 гoдинa.

Πyбличнитe aвтoбycи ca ocнoвнa чacт oт гpaдcĸaтa 
инфpacтpyĸтypa. A фaĸтът, чe ce движaт пo eдин и cъщ 
пpeдвapитeлнo oпpeдeлeн мapшpyт ги пpaвят идeaлни зa 
eлeĸтpифиĸaция.

Гpaдoвeтe пo cвeтa вce пoвeчe виждaт в 
eлeĸтpичecĸитe aвтoбycи eфeĸтивeн нaчин зa нaмaлявaнe 
нa зaмъpcявaнeтo нa въздyxa и oбщини ĸaтo Πapиж и 
Aмcтepдaм вeчe cи пocтaвиxa цeли дa пpeминaт изцялo 
нa тaĸивa в cлeдвaщитe гoдини.

B няĸoи oт нaй-гoлeмитe гpaдoвe в CAЩ пъĸ 
ĸмeтoвeтe пoиcĸaxa eĸopeгyлaтopът дa въвeдe cyбcидии 
зa aвтoбycи нa тoĸ.

от август в Белгия и ХоланДия 
Дават старт на „тесла на каналите” - 
БезПилотни кораБи

Наречени „Тесла на каналите“, безпилотни кораби ще 
плават в холандски и белгийски води, пише „Гардиън“.

Това лято товарните кораби ще плават между 
пристанищата Атнверпен, Амстердам и Ротердам. Те ще 
са първите в света напълно електрически кораби, които 
ще са екологично чисти и потенциално без екипаж.

Корабите, които са конструирани безпроблемно да 
минават под мостове, докато транспортират стоки около 
Белгия и Холандия, се очаква да помогнат за значително 
намаляване използването на тежкотоварни камиони за 
превозване на товари.

Електрическите мотори на корабите ще бъдат 
задвижвани от големи батерии, които ще бъдат 
зареждани на брега от компанията Eneco.

Корабите са проектирани да плават без екипаж, 
въпреки че в началото ще бъдат управлявани от хора.

През август пет кораба с дължина 52 метра и 
широчина 6,7 метра ще бъдат натоварени с 24 контейнера 
с маса 425 тона. От холандския производител Port Liner 
съобщават, че корабите ще имат 8% допълнително 
място, тъй като нямат нужда от традиционно отделение 
за двигателя.

В резултат на иновацията около 23 000 камиона се 
очаква да станат ненужни.

В по-късен етап шест кораба с дължина 110 метра, 
натоварени с 270 контейнера, ще се движат автоматично, 
тъй като ще бъдат захранвани от 4 батерии в продължение 
на 35 часа. Компанията отбелязва, че използването им 
може да доведе до намаляване на въглеродните емисии с 
около 18 000 тона на година.

Според последната статистика на Евростат 74,9 
от товарите в ЕС са транспортирани на път, 18,4% с 
влакове и 6,7% по вода, въпреки че водните пътища се 
увеличават.
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Редакционен коментар
знакът „стоП“ не е за украса

 

Михаил Рангелов

22 загинали при пресичане на железопътните прелези 
в България за последните 5 години. 50 ранени за същия 
период. Цифри, които за голяма част биха звучали като 
суха статистика. Зад тази статистика обаче стоят десетки 
семейства, чийто живот за секунди е бил разбит. Черни 
забрадки, деца без родители. Загуби за десетки милиони 
за икономиката. Трагедии, които биха могли да бъдат 
избегнати само с едно оглеждане или изчакване на 3-4 
минути, докато влакът премине.

Не можем да отделим катастрофите по прелезите от 
цялостната обстановка в България. За споменатите 5 
години по пътищата у нас са загинали близо 3500 души, 
като при катастрофи с влакове жертвите са едва 0,6%. 
Въпреки това трябва да се отбележи една специфична 
особеност при катастрофите на прелезите – колкото и да 
са редки тези инциденти, пораженията от тях са много 
по-тежки от обичайното. 

Занимавам се като журналист с проблемите по 
жп прелезите от близо 10 години. За този период съм 
отразил не един и два случая. 
Участвал съм в инициативи за 
подобряване на безопасността 
на двете основни потърпевши 
компании при инциденти 
– БДЖ и НКЖИ. Някои са 
били по-успешни, други – 
по-малко. Повечето от тях 
обаче са удряли на камък 
– когато стигнат до един 
определен момент – помощта 
от държавата.

Един от последните 
инциденти стана на прелез близо до Лесичери. Той 
видя бял свят благодарение на това, че бе показан по 
телевизията от „Господари на ефира“. За съжаление 
обаче в репортажа бе направен опит да се прехвърли 
топката oт болната на здравата глава. Зрителите бяха 
убеждавани, че виновник за инцидента е компанията 
– собственик на прелеза – ДП „НК Железопътна 
инфраструктура“. Защото прелезът е бил без бариери. 
Въпреки че е бил със сигнализация и знак “СТОП“.

Разбира се по логиката на репортажа трябва да спрем 
всички трамваи в София, защото са опасни за всички 
шофьори, които си спомнят от Правилника за движение 
по пътищата единствено че съществува. По тази причина 
едва ли и голяма част са чували за съществуването 
на глава 17 от този правилник. Да – точно така – има 
цяла глава, която регламентира пресичането на прелез. 
Ако някой си мисли, че е по-бърз и силен от влака, 
най-вероятно единственото, което може да спечели е 
номинация за наградите Дарвин.

Какво може да се направи оттук нататък за 
подобряване на безопасността по прелезите? 

През 2010 година от НКЖИ положиха едно добро 
начало, като монтираха на 15 опасни прелеза камери. 
Заснетите нарушители бяха предавани на МВР и им бе 
потърсена отговорност. Основният проблем обаче бе, 
че чисто законово тези записи нямат доказателствена 
стойност. Това разбира се може да се промени, ако 
бъдат предприети необходимите законови промени. И 
както камерите на КАТ вече могат да се използват като 
доказателствен материал, така трябва да се направи и с 
камерите, които са монтирани на жп прелезите. Ако това 
стане, със сигурност НКЖИ и БДЖ биха инвестирали 
във видеонаблюдение във всички опасни точки. 
Защото цената на това видеонаблюдение със сигурност 
ще бъде по-ниска от цената за възстановяване на 

инфраструктурата и влаковете 
след катстрофите. 

А ако от „Господари на 
ефира“ искат действително 
да бъдат журналисти, а 
не говорещи дръжки на 
микрофони, нека да подкрепят 
всяка една инициатива за 
повишаване на безопасността. 
Защо например всички 
медии, които се занимаваме 
с този проблем не подемем 
инициатива на проблемните 

прелези да бъдат монтирани информационни табели, 
а защо не и да се монтират остатъците от автомобили, 
преминали неправилно на тези прелези. Звучи грозно 
и страшно, но това е единствения начин да се отрезви 
високото самочуствие на шофьорите, според които те 
винаги са с предимство, та дори и пред влака. Защото 
ако един шофьор си мисли, че знакът „СТОП“ е само за 
украса и десет бариери не могат да го спасят.



ЖП товарите меЖДу България и гърЦия 
са с ПолоЖителен ПотенЦиал

Над 95% от превозените в България товари минават 
през автомобилен транспорт, каза председателят на 
Форума за балкански транспорт и инфраструктура 
Петър Мутафчиев. по време на срещата с водещи 
гръцки жп компании, организирана от „Форума за 
балкански транспорт и инфраструктура”. Тя е втората 
поред след  състоялата се в Солун в края на миналата 
година, на която са започнали разговори за разширяване 
на сътрудничеството  в сектора между двете държави. 
Според Мутафчиев с подписването на нужното 
споразумение ще бъде направена първата крачка, която 
ще осигури равнопоставеност между играчите на пазара.

Преди години такова споразумение е сключено 
между гръцкия оператор и БДЖ, така че само „БДЖ 
Товарни превози“ може да се възползва от товарите по 
този маршрут в момента.

При международните железопътни товарни превози 
на граничната гара от влака трябва да бъде откачен 
локомотивът на българската компания и да бъде закачен 
локомотив на гръцки превозвач. Без споразумение това 

не може да стане, обясни Недялка Райкова, изпълнителен 
директор на частната „Българска железопътна 
компания“. Основание за подписване на документа по 
думите й е Конвенцията за международни железопътни 
превози (COTIF).

В същото време тя коментира, че този въпрос е 
изчистен при товарните превози към Турция, Сърбия, 
Македония и Румъния.

Споразумението с гръцкия превозвач ще увеличи 
транзитните товарни превози през България, прогнозира 
Недялка Райкова.

Транспортирането на товари към и от Гърция е 
сред приоритетните направления за „БДЖ – Товарни 
превози” ЕООД, заяви Даниела Саркисян, ръководител 
„Бизнес развитие” в дружеството, На форума в София от 
българска страна участваха Любомир Илиев, управител 
на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, директорите на 
частните превозвачи „Българска железопътна компания” 
(БЖК), „Булмаркет Карго”, ДБ Шенкер – България. 
Свои представители от южната ни съседка бяха 
изпратили най-големия износител в Северна Гърция 
- международната бизнес асоциация SeVe, доскоро 
държавният жп превозвач Trainose, както и частни 
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оператори като Kuehne+Nаgel SA и Schenker SA.
Дружеството за товарни превози на БДЖ най-често 

изнася за Гърция горива, оборудване, хранителни 
продукти, метали и други стоки. През 2017 г. се 
наблюдава положителна тенденция спрямо предишната 
2016 г. като транспортираните товари са се увеличил 
с около 5,5 процента, информира Даниела Саркисян. 
Но основният трафик до скоро е преминавал през 
Македония в направление Сърбия и оттам към Западна 
Европа, обясни тя. Ръстът, който в момента се отчита, 
отчасти се дължи на затвореното през миналата година 
жп движение към Скопие. Една от основните причини 
този маршрут да бъде предпочитан е, че разстоянието 
е по-кратко отколкото през България. Транзитното 
време също е по-малко, а ценовите условия по-изгодни. 
Поради интензивното движение обаче капацитетът на 
направлението се изчерпва, уточни Саркисян. Възникват 
и проблеми по границите, защото композициите 
преминават от страна, членка на Европейската общност 
и Шенген в друга, извън тях. Въпреки че делът на 
превозваните товари от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД 
в посока Видин – Кулата през Румъния не е голям, 
транзитният потенциал на еврокоридор №4 е значителен 
и той тепърва ще се развива. Предимствата му, 
формулирани от Даниела Саркесян в презентацията й, 
са преминаването на композициите само през страни от 
ЕС, което съкращава граничните престои, обработката на 
документи и на товари, улеснява работата на контролните 
органи. Беше съобщено също, че БДЖ предоставя 
преференциални цени за интермодалните превози. След 
откриването на терминала в Пловдив в най-скоро време 
ще заработи още един – в Илиянци, а перспективата е 
мрежата за комбинирани превози у нас да продължава 
да се разраства. Очаква се също през настоящата 
година положителна тенденция в развитието не само на 
българската и на гръцката икономика, а и на съседните 

балкански страни Турция, Сърбия, Македония, Румъния, 
което предполага интензифициране на трафика. 
Значителното увеличаване на контейнерните превози 
през 2017 г. е също знак за положителна икономическа 
регионална обстановка, обобщи Саркисян и напомни за 
стартирането на блок-влакова услуга.

Сред най-затрудняващите предпоставки бяха 
посочени конкуренцията на автомобилните превозвачи и 
конкретни инфраструктурни причини. Над 90 процента 
от товарните превози у нас се извършват с автомобили, 
което не е естествено, посочи председателят на  
„Форума за балкански транспорт и инфраструктура” 
Петър Мутафчиев. Необходима е равнопоставеност на 
пазара, а според него и България, и Румъния, и Гърция, 
чрез държавата могат да постигнат преференции в 
железопътния транспорт като по-екологичен, които ще го 
стимулират. Това от своя страна пък ще привлече повече 
клиенти. По думите на Мутафчиев се очертават много 
добри възможности за сътрудничество между България 
и Гърция, за подобряване на граничното преминаване и 
увеличаване на товарния жп трафик.

Същият оптимизъм беше заявен и от д-р Кириакус 
Луфакис, президент на гръцката международна бизнес 
асоциация SeVe, и от представителите на Trainose. В 
момента, доскоро държавната жп компания, закупена 
през септември миналата година от италианските 
железници е в преустройство. Специалистите и 
консултантите, които я представляваха на срещата 
в София обясниха, че сега новите собственици 
изготвят подробен стратегически план за развитието 
й. Намеренията са за електрифициране на жп линията 
между Солун и Атина, което ще повиши скоростите 
на влаковете. В същата посока ще се работи и по 
направлението Атина – Патра, така че пристигащите 
кораби по-бързо да се обработват и претоварват. Основни 
логистични и терминални центрове остават морските 
портове на Солун и Пирея. До 2021 г. трябва да бъде 
електрифицирана и жп линията към България. В района 
на Атина се въвежда телекомуникационна система, 
съобщиха още от Trainose. Всъщност целта на цялата 
модернизация и всички реформи е увеличаване не само 
на товарния, но и на пътническия трафик, обобщиха от 
гръцкия железопътен превозвач. В момента жп услугата 
се извършва от „врата до врата”. За да се намали обаче 
цената й тя трябва да достигне ниво „европалет”. В 
тази насока първоначално започва осъществяването на 
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пилотен проект между Солун и Атина, който ще  ползва 
електронна платформа с идеята в по-късен етап да бъде 
прилаган и в други направления.

За подобряване на сътрудничеството и привличането 
на още партньорски жп фирми от Kuehne+Ndgel SA – 
Гърция поставиха въпроса за създаването на единен 
трансграничен център, в който ще членуват различни 
превозвачи. В него ще се коментират актуални проблеми 
и ще им се търсят най-добрите решения, които по-късно 
ще се поставят пред националните правителства. В 
хода на дискусията българските частни превозвачи, 
както и държавният, се обединиха около виждането, че 
налице е шансът да се увеличават транзитните товари 
през България към Гърция. Но според частния сектор, 
затова е необходимо лицензираните компании да 

сключат споразумение с Trainose, което до сега има само 
„БДЖ – Товарни превози” ЕООД. По думите на Нели 
Райкова, изпълнителен директор на БЖК, основание 
за подписването на такъв документ е Конвенцията 
за международни железопътни превози (COTIF). Тя 
обясни, че със Сърбия, Македония Турция и Румъния 
на двустранна основа взаимоотношенията вече са 
решени. Подобно споразумение би улеснило, както 
международното сътрудничество, така и провеждането 
на единна политика от всички, участници на пазара, каза 
тя.

Тъй като открити за решаване остават още много 
инфраструктурни проблеми беше прието предложението 
на следваща среща да се поканят и железопътните 
инфраструктурни компании на България и Гърция.

Кириакос Луфакис, президент на SeVe:
За съжаление, жп транспортът между България и 

Гърция не е достатъчно развит. В момента сме свидетели 
на ситуация, при която автотранспортът между двете 
страни е по-евтин от железопътния, а е нормално 
да бъде обратното. Причините се коренят както в 
инфраструктурата, така и в правната рамка, посочи на 
свой ред Луфакис.

Така например последното споразумение, 
урегулиращо жп транспорта между двете страни, е от 
далечната 1965. 

Необходимо е този договор да бъде преразгледан, като 
това да промени пазара. Подобен ход ще намали времето 
за транспортиране на стоки, ще намали разходите и ще 
позволи превозването на много по-големи обеми.

Петър Мутафчиев, председател на ФБТИ:
В момента 95% от товарния трафик между България 

и Гърция се осъществява посредством автотранспорт. 
Това, освен че не е екологично, също така не спомага 
за развитието на крупни интермодални пристанища като 
Пирея и Солун от гръцка страна и Варна и Бургас от 
българска.

За да се преодолее този проблем, респективно да 
се развият жп връзките между България и Гърция, на 
първо място трябва да се постигне договореност между 
отделните предприятия, а на второ място да се подобри 
споразумението между България и Гърция.
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военните ХеликоПтери не могат Да 
станат линеЙки въПреки Желанието на 
Борисов

Премиерът Бойко Борисов поиска в началото на 
януари  здравният министър Кирил Ананиев и силовите 
министри Красимир Каракачанов и Валентин Радев да 
обсъдят възможността военни хеликоптери да бъдат 
преоборудвани за хеликоптери на Бърза помощ.

“Ананиев, правихме преглед на хеликоптерите. 
Имаме маса хеликоптери. С министър Каракачанов, 
с министър Радев сядате и правите проект. Имаме 
хеликоптери, които може да станат изцяло за  Бърза 
помощ”, каза Борисов в началото на правителственото 
заседание във вторник

Той допълни и че има хеликоптери, които може да 
бъдат преоборудвани за гасене на горски пожари.

“Ще ги карат военните, така че хем ще натрупват 
допълнителни летателни часове, хем ще тренират, 
хем в същото време ще вършат работа и ще спасяваме 
човешки животи. Имаме я техниката. Не е нужно да се 
купуват нови хеликоптери”, заяви Борисов, цитиран от 
“Фокус”. 

И докато използването на военна техника за гасене 
на пожари е залегнало в така наречения Базов регламент 
216/2008 относно общи правила в гражданското 
въздухоплаване, изпълнението на на полети за спешна 
медицинска помощ в рамките на Европейския съюз е 
определено в отделен Регламент (ЕС) № 965/2012 на 
Комисията от 5 октомври 2012 година. 

В този регламент се уточняват редица изисквания 
към операторите на тази дейност. Те трябва да са 
участват в търговския авиационен транспорт и да 

притежават съответния сертификат, техните летателни 
средства трябва да отговарят на специални изсквания 
– да имат специфични характеристики, като например 
при опериране в планински условия да не предизвикат 
лавини.

Хеликоптерите за спешна въздушна помощ (HEMS) 
трябва да могат да оперират свободно на площадките 
за хеликоптери на големите болници у нас. Това е едно 
от най-важните изисквания, на които никое летателно 
средство на ВВС не отговаря. 

Неслучайно страните, в които медицински полети се 
изпълняват от граждански оператори освен България са 
САЩ, Швейцария, Великобритания, Германия, Чехия, 
Канада, Дания Финландия, Унгария, Италия, Холандия, 
Норвегия, Полша, Словакия, Испания, Швеция.

По принцип, медицинското обслужване по въздух 
(HEMS – Helicopter Emergency Medical Services) 
и операциите по издирване и спасяване на хора в 
трудно достъпни терени (SAR – Search and Rescue) са 
два добре разграничени клона на услугата въздушно 
спасяване, урегулирани по различен начин в ЕС. За 
разлика от HEMS, SAR операциите могат да бъдат 
поети и от държавни въздухоплавателни средства. 
Това са и дейностите, които се извършват в момента от 
Българската армия и ВВС в частност.

Предложението на Борисов е демагогия и пореден 
удар върху самочуствието на българските военни 
пилоти, коментира пред Транспортал бившият военен 
министър Ангел Найденов. Според него възможностите 
на Българската армия за помощ са разписани в 
закона и функциите, за които говори премиерът се 
изпълняват отдавна без да се вдига шум по медиите. „И 
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хеликоптерите Ми-17 се използват редовно при гасене 
на пожари, и Спартани-те се използват при спешни 
случаи и при трансплантации. Това не означава, че 
армията трябва да си изостави основната функция и да 
поеме граждански дейности“. Мотивът с натрупването 
на летателни часове в неспециализирани функции 
е пореден удар върху самочувствието на военните 
поилоти, катогоричен бе бившият военен министът

Според Найденов армията трябва да изпълнява 
подобни дейности само в извънредни ситуации както 

ввс БлокираХа ДостъПа До Половината 
летище софия за Български комПании

От близо месец военни от ВВС са блокирали достъпа 
на български авиокомпании до северната част на летище 
София, оплакаха се от потърпевшите. Над 600 човека 
нямат достъп до халетата на компаниите и не могат да 
работят.

Със съвместна заповед от 2000 година на две 
министерства – на транспорта и на отбраната северният 
район на летище София е определен за съвместно 
ползване от гражданската и военната авиация. Допреди 
една година заповедта се е изпълнявала стриктно. 
Междувременно от МО вадят акт за собственост на 
база на тази заповед и от един месец на три компании е 

досега. Според него е много сложно преоборудването 
на бойни хеликоптери, които да извършват функции за 
медицинска евакуация.

„По мое време също сме обсъждали подобни проекти. 
Тогава обаче имаше частни компании с оборудвани 
хеликоптери точно за целта на медицинската евакуация. 
Ако тези компании все още изпълняват дейността си, 
е безсмислено да се изпълнява специализирано скъпо 
преоборудване на военна техника“, категоричен бе 
Найденов.

забранено да преминават през територията – собственост 
на авиобаза Враждебна.

„Ние нямаме нищо против да плащаме наем за 
ползването на собствеността на МО, стига да имаме 
осигурен достъп до работните ни места. Но те просто не 
искат да ни пускат до собствените ни хангари“, оплакаха 
се служители на една от потърпевшите компании.

За да се реши проблема спешно е създадена работна 
група, в която влизат заместник-министри от двете 
ведомства.

Все още не е ясно дали създадената ситуация може 
да повлияе върху бъдещата концесия на леитщето, 
но според засегнатите компании тя създава сериозна 
предпоставка за натиск на бъдещия концесионер срещу 
българската държава при възикване на спорни ситуации.
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Балканският  коПринен Път: за Бизнес 
ПоДХоДите и възмоЖностите на 
ПуБлично – частното ПартнЬорство

Бистра Боева, проф.  дикн

Проектът следва кервана на камилите и установява 
нови  структури  в   Азия, Европа  и Китай

Мега  проектът “Един Пояс Един Път“ има близо 
петгодишна  история1: от речта на Си Дзи Пин до 
реализация  на инфраструктурни  проекти  в Азия 
и Европа. Афиканският  континент и по-специално 
източна Африка  също е обект на този проект. Мащабната 
инициатива, ориентирана към 63 държави има своето 
първоначално финанисране: сума от 1 трил. щатски  
долара . Очакват се последващи инвестиции между 4 и 
8 трил. Щатски долара. В икономическата теория това 
е известната подкрепа на държавата на отечествените  
роизводители в тяхната експортна експанзия.

 Шесте - сухоземни коридора и Морският копринен 
са насоките на движение на суровини, готова  
продукция и  е на последно място хора. Керваните 
от камили са заместени от скоростни железопътни 
линии, изградените логистични хъбове в Азия, Европа, 
пристанища и летища. „Железопътната дипломация“ е 
факт. Мащабността на инициативата “Един Пояс Един 
Път“ залага на търговски, икономически, културни 
отношения и междуличностни контакти и не на последно 
място нови пазари и  реализация на продукция. Един от 
успешните примери е железопътното трасе от Азия  до 
Европа, прекосяващо Казахстан, Русия ,Беларус, Полша 
и Германия

Търсенитерешения за „обвързаност“, а не за 
противоставяне имат подкрепата на китайските 
финансови институции в т.ч подкрепата на целевото 
финансиране от Фонда  на копринения път, предлагащ 
ресурс от 40 млрд щатски долара. Политиката, насочена 
към обвързаност според изявления на китайския 
президент Си Цзинпин почива на пет принципа, 
въз основа на които ще се гради международното 
сътрудничество в рамките на „Един Пояс, Един Път“. 
Към тях следва да се отбележат такива като  мирно 

1 Периодът  е определен  към 2018 година.

развитие и взаимно уважение; съвместно развитие. В 
икономически план приоретите са върху балансирано 
разпределяне на благата, координиране на индустрии 
и финансови системи.  Търсената  обвързаност се 
асоциира с принципа на обединяване на енергийни и 
транспортни мрежи.  Следва да се отбележи откритост, 
водеща към прогрес; иновации и сътрудничество 
в новите технологии. Културата и  образованието, 
отношенията между хората са също така един от 
приоритетите . Независимо ,че не е тема на тази 
публикация проучванията показват че не се коментират 
приниципите за устойчиво развитие.2  

Балканският път на коприната и транспортните 
коридори в региона

Един  от  проектите, реализиран в рамките на 
„Един Пояс Един Път“ е Балканският път на коприната 
. Обект е на подписано  споразумение от 2014 година 
за изграждане на железопътна линия на територията 
на Македония, Сърбия и Унгария. Стартира от Пирея, 
минава през Скопие, Белград и стига до Будапеща. Това 
са градове на държави, участващи и в сравнително по - 
старатата иницатива 16+1. Сред тях с най - значителни 
инвестиции се нарежда Босна и Хецеговина-$3,5 
млрд,следвани от Чехия -$3 млрд., Румъния - $2млрд 
и  Сърбия- $1,5  млрд.  Експертите приемат проекта и 
като тест за подхода на Китай към проектите в рамките 
на Един Пояс Един Път. Концесията на пристанището 
Пирея, скоростният  влак Белград –Будапеща са 
само част от примерите за новаторство. По данни 
на Файненшънл Таймс /Financial Times/ китайските 
държавни контрактори, подкрепяни от финансовите 
институции на Китай, са инвестирали 15млрд. щатски 
долара в инфраструктурни проекти и свързани с тях други 
икономически инициативи в тези държави. Тук спадат 
проекти като магистралата между Албания и Черна гора, 
магистралата Баня Лука- Минище, енергийните проекти 
в Сърбия. Споменатите проекти залагат нови маршрути, 
в различна степен обвързани с транспортните коридори 
в региона на Балканите, отдавна обект на стратегии на 
ЕС и на страните членки. Балканският път на коприната, 
планиран за изпълнение извън България , е паралелен на 
коридори от споменатата стратегия.

За  бизнес   решенията  
Един от интересените въпроси, който стои настрани 

от обичайните разсъждения за как и доколко “Един 

2 Безспорна   е подкрепящата  позиция  на  Китай спрямо  
решенията  на гобално равнище  за  противодействие 
на климатичните  промени  в т..ч  ратифицирането  на  
Парижкото  споразумение.
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Пояс Един Път” преминава или заобикаля или следва 
да бъде коригирано едно трасе, е за механизма на това 
сътрудничество. Проучванията показват, че става дума за 
инженерингови проекти,  кредитиране до 80% от страна 
на китайските финансиращи институции , изискване 
за ползване на китайска продукция и китайска работна 
сила. Става дума за няколко големи китайски държавни 
контрактора-държавни и споменати китайските 
финансови институции. Предимства има, недостатъците 
не са за подценяване. Частният сектор не е активната 
страна.  Концесията в Пирея-форма на публично частно 
партньорство има ограничено местно частно участие, 
изгражданият логистичен хъб край Будапеща е с водещо 
участие на китайски бизнесмен. Формално ПЧП при 
тази масирана държавна помощ за развитие  няма място.

На фона с появяващите се коментари за проблеми с 
финансиране на инфранструктурни  проекти от страна 
на китайските финансови инситутиции, някои експерти 
поставят под  съмнение възможността те да бъдат в 
състояние да осигурят планираните средства в  бъдеще. 
И тук възниква въпросът доколко е възможно публично 
частно партньорство – твърдение, което е доста 
противоречиво и оспорвано. Тази противоречивост 
изисква да се посочат няколко особености в полза на 
прилагане на публично –частно  партньорство.   Следва 
да се отбележат:  

• Самата икономическа природа и  политическа 
значимост на това стратегическо сдружаване. 
Прозрачността и неговата антикорупционна 

характеристика са доказани
• Наличие на практики в страните от региона за 

ползване на ПЧП. Сърбия е сред тях.  България 
има също така подобни практики

• Внимание заслужава и политиката и практиката 
на Китай в тази насока.Един от слабо познатите 
феномени на съвременната китайска икономика 
са проектите за публично –частно партньорство 
във вътрешните отношения. Анализът на 
достъпните данни сочи, че те са част от 
икономически реформи, решение за осигуряване 
на финансов ресурс от частния сектор и не на 
последно място предоставяне на услуги с високо 
качество. Макар  и без претенции за обобщение 
вътрешните проблеми с финансиране на обекти в 
областта на услуги, ангажимент на държавата се 
решават и чрез участие на частното финансиране, 
докато „железопътната дипломация“ е изцяло 
подкрепяна от държавния ресурс. Този финансов 
баланс е въпрос как ще бъде запазван през 
следващите години.  

• Позициите на ЕС спрямо Китай, изявленията 
на председателя на ЕК за необходимостта 
внимателно да се проучват  инфраструктурните 
проекти -обект  на финансиране в рамките на 
16+1, както и различията в политиките в групата 
са основание да се преценяват и различни  
формули на сътрудничество, включително и 
публично –частно партньорство

Изложените в  хипотетичен 
вариант възможности са и в контекста 
на  споменатите  принципи  на „Един 
Пояс Един път“ - съвместно развитие, 
балансирано разпределяне на благата, 
координиране на индустрии и финансови 
системи, 

Развитието на политиките на ЕС  
спрямо Китай, решението на въпроса за 
статута на китайската икономика като 
пазарна, политиките на ЕС и ЕК към 
балканските транспортни  коридори, 
активната  политика на  сближаване  на  
страните по Балканския  път  на коприната 
са само част  от процесите,които  ще  
определят  рамката  на  механизма  на 
осъществяване на сътрудничеството 
в рамките на „Един Пояс Един Път“, 
включително 16+1. Ресурсният аспект 
при това решение ще има приоритет. 
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Сблъсък
ПреДстои ли генерална смяна на 
горивата в евроПа? 

Енергийната индустрия в Европа изглежда се е 
съобразила с реалността, че вятърната и слънчевата 
енергия ще бъдат от основно значение за изместването 
на изкопаемите горива, особено при производството на 
електроенергия на въглища. Вече има нов дневен ред. 
Политиците в Брюксел насочват вниманието си към 
транспорта и най-голямото изкопаемо гориво от всички: 
петролът.

Промените в политиката и общественото съзнание 
вече водят до преминаване от дизеловите към 
бензиновите автомобили. Доставчиците на горива в 
Европа се изправят пред перспективата за разтърсваща 
промяна в динамиката 
на пазара, която може да 
доведе до това стотици 
хиляди потребители 
напълно да изоставят 
двигателя с вътрешно 
горене.

Тази прогноза 
принадлежи на 
заместник-председателя 
на Енергийния съюз на 
ЕК Марош Шевчович. 
Той представи в края на 
февруари нов доклад, 
в който се разглежда потенциалното въздействие на 
драматичното изоставяне на петрола. Шевчович би 
искал да види как всеки трети автомобил ще работи с 
електричество до 2030 г. «И ние сме готови да работим 
много усилено с нашите производители на автомобили 
това да се случи «, добавя той.

Шефчович говори в Брюксел при представянето на 
доклад, поръчан от Европейската фондация за климата 
(ECF), който се стреми да засили инерцията, задвижвана 
от опасения относно изменението на климата и 
качеството на въздуха с ясен икономически проблем за 
отстраняването на петрола.

Докладът „Горивното бъдеще на Европа» е резултат 
от сътрудничество, което включва между другото, 
гигантския автомобилен съюз между Renault-Nissan и 
BMW.

С 89% от използвания в Европа внесен нефт от 
чужбина проучването твърди, че заместването на вноса 
с вътрешно произведена енергия може да задържи 49 
милиарда евро годишно в националните икономики, 
вместо с тези пари да бъдат захранени Русия и 
нестабилните държави от Близкия изток.

Докладът се основава на модел, при който една 
четвърт от продажбите на нови автомобили през 2030 
г. са превозни средства с нулеви емисии (ZEVs) - 
електрически превозни средства с батерийно захранване 
и още една четвърт са изцяло хибридизирани, което 
съчетава същата технология с резервен двигател с 
вътрешно горене.

Икономическо западане
Един поглед към статистиката дава представа за 

мащаба на промяната, която този сценарий би довел.
Евростат смята, че петролните продукти ще 

представляват две пети (39,6%) от крайното потребление 
на енергия през 2015 г., като голяма част от него ще се 
дължи на транспорта. Самоза сравнение, малко над една 

пета (21,7%) от търсенето 
на петрол се дължи на 
електроенергията.

Филип Лотъртън, 
директор на „Кеймбридж 
Иконометрия“, който 
представи проучването, 
предупреди за сериозния 
потенциал за възможни 
съпътстващи щети. «Ще 
има големи индустриални 
общности, които наистинаще  
са тежко засегнати от това 
.- като рафинериите, или 

производство на части за двигатели с вътрешно горене», 
каза Лотънтън пред репортери. «Без някаква намеса в 
политиката съществува голяма реална опасност тези 
икономически сегменти да западнат икономически», 
добави той.

Секторите за производство на горива и 
автомобилостроенето реагират на тази екзистенциална 
заплаха към милионите работни места, които пряко или 
косвено зависят от тях, като наблягат на последните 
постижения в технологиите за двигатели с вътрешно 
горене. Организацията „Горива Европа“, която 
представлява нефтопреработвателните заводи, наскоро 
представи проучване, което предполага, че няма да има 
разлика в честотата на нивата на въглероден диоксид и 
фините прахови частици, които надхвърлят границите 
на ЕС в градовете, дори ако всички продажби на нови 
дизелови автомобили бяха заменени с електричество 
през 2030 г. ,

Директорът на „Горива Европа» Джон Купър твърди, 
че фирмите от ЕС водят на останалите в света по линия 
на ефикасни двигатели с вътрешно горене. «Бих казал, че 
най-голямото нещо, което Европа би могла да направи, 
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за да допринесе за проблема с глобалния климат, е да 
осигури автомобили с висока степен на ефективност и 
вероятно ще бъде на база  двигател с вътрешно горене за 
много дълго време», каза той.

Купър също твърди, че политиката на ЕС е 
изкривена в полза на електрификацията за сметка на 
други технологии за намаляване на емисиите от CO2 от 
транспорта.

„Всъщност най-добрата форма на съхранение 
на енергия днес са течностите, а те обикновено са 
въглеводороди. Сегашната ни суровина е петрол, но 
това не трябва да е в дългосрочен план «, коментира 
той. Технологиите за производство на съвременни 
биогорива, горива от зелен водород и, в крайна сметка, 
течности за електроенергия вече съществуват, каза той.

„Нашето наблюдение в момента е, че 
електрификацията се възползва от около шест пъти по-
високо ниво на политическа подкрепа в сравнение с по-
нисковъглеродните течности. Смятам, че това трябва да 
се преосмисли“, каза Купър.

Това предложение бе посрещнато хладно.
Жан-Филип Хермин, вицепрезидент на «Груп» за 

стратегическо планиране на околната среда, подкрепи 
текущите проучвания на други решения, но предупреди, 
че би било неразумно да се отложи използването на 
съществуващата технология за електрически автомобили 
с надеждата за пробив в други области.

- Трябва да продължим в тази насока - каза Хърмин. 
«Сега имаме други предизвикателства: качеството на 
въздуха и изменението на климата“.

Вилем Тотс, директор на „Транспорт и околна среда“, 
отхвърли идеята за електричество от течните горива 
като «изключително неефективен» начин за задвижване 
на автомобили.

Позовавайки се на неотдавнашен доклад, поръчан от 
кампанията, той каза, че ще  е необходим еквивалента 
на една трета от общото понастоящем производство на 
електроенергия в Европа, за да се произведе достатъчно 
гориво, за да се захранят едва половината от камионите 
в рамките на ЕС.

Търсенето остава голямо
Какво означава вятърът на промяната за европейските 

нефтени рафинерии, тепърва ще се види, но е ясно, че дори 
да се реализира визията на Шефчович за приемането на 
електрически автомобили през следващото десетилетие 
- и докладът на ЕФФ признава, че зависи от огромните 
инвестиции в електрозахранваща инфраструктура - през 
2030 г. 70% от автомобилите ще бъдат задвижвани от 
двигатели с вътрешно горене.

А търсенето на гориво постоянно нараства. С доста 

по-малко фенове, отколкото на «Горивното бъдеще 
на Европа», Европейската агенция за околната среда 
публикува в края на януари годишен доклад, изискван 
съгласно Директивата за качеството на горивата от 1998 
г., давайки подробен преглед на състава и начините на 
потребление на горивата през 2016 г. В него се отчита 
2.7% увеличение на продажбите на горива в сравнение 
с 2015 г.

Освен това продажбите на дизеловия двигател 
са нараснали с 3.8% на годишна база. Всъщност 
257 милиарда литра дизелово гориво (от които 
приблизително една десета се внася поради липса на 
вътрешен капацитет за рафиниране - основно от Русия и 
Северна Америка), представлява 71,8% от продадените 
през 2016 г. горива. Междувременно продажбите на 
бензин - от които европейските рафинерии като цяло 
са нетни износители – се задържа почти на 101 млрд. 
литра.

Тази промяна към бензина накара автомобилните 
производители да предупреждават за опасностите, 
породени от намаляващата популярност на дизеловите 
автомобили в усилията на Европа за намаляване на 
емисиите на парникови газове.

Друга важна дата в политическия календар в Брюксел 
за производителите на горива и производителите на 
автомобили е публикуването през май на предложението 
на Европейската комисия относно стандартите за емисии 
на CO2 за тежкотоварни автомобили, които - за разлика 
от скорошното предложение за автомобили и микробуси 
- ще бъде първото за този сегмент на транспортния 
сектор.

Също така на хоризонта се очаква драстично затягане 
на границите на допустимото съдържание на сяра в 
остатъчното гориво за корабоплаване от януари 2020 г., 
което, освен че е потенциално скъпо за товародателите, 
също ще промени относителното търсене на различни 
петролни продукти.

Говорейки с EURACTIV преди публикуването на 
доклада на ECF, Купър заяви, че рафиниращият сектор 
е гъвкав по необходимост. „В момента вероятно ще 
се насочим към възможно евентуално намаляване на 
износа на бензин, както и до известно намаляване на 
вноса на дизелово гориво“, каза той.

Очаква се също така да се намали търсенето на 
тежки горива за корабоплаването. „Но това вероятно ще 
се отрази в повишено търсене на горива тип дестилат», 
каза Купър.

„Пазарите ще отговорят на нуждите на гражданите и 
бизнеса в Европа“, категоричен е той.
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HALF A MILLION PASSENGERS SERVED BY 
SOFIA AIRPORT IN JANUARY

Almost half a million passengers fl ew through Sofi a 
Airport in January 2018. In the fi rst month of 2018, Sofi a 
Airport served a total of 499,688 passengers, registering an 

increase of 6.6% compared to January 2017. 
Most of the passengers – 63% or 315,987 of all passengers 

fl ying from or to Sofi a Airport – passed through Terminal 2. 
The remaining 37% – 183,681 people used Terminal 1. 

Passenger traffi c on international regular services 
accounts for 92% of all airport traffi c. It grew by 4.4% 
compared to the fi rst month of last year.

Passenger traffi c on international scheduled fl ights, 
representing 92% of the total airport traffi c, grew by 4.4% 
compared to the fi rst month of last year. 

There was a double increase in the number passengers on 
domestic fl ights – from around 10,000 passengers in January 
2017 to nearly 20,000 in the same month of 2018. This 
growth was due to the recently launched fl ights operated by 
a new airline on the Sofi a-Varna route.

All these passengers fl ew on a total of 4,500 aircraft 
which took off from Sofi a Aitport and landed there as well.

The volume of processed cargo and mail shipments 
increased by 9.6% in January 2018, reaching 1,687 tonnes. 
Of these, 59% were carried on freight aircraft and the 
remaining 41% – on passenger planes.

E-VIGNETTES TO BE PURCHASED ON INTERNET 
AND FROM POS TERMINALS

E-vignettes can be bought online, from specially placed 
POS terminals and from fi lling stations, and their price will 
remain unchanged.

Weekend vignettes will be introduced, Nikolay Nankov, 
Minister of Regional Development and Public Works, 
announced on the Bulgarian National Radio.

Upon the introduction of the toll-system and the 
e-vignette system, 500 POS terminals and 50 mobile scales 
are to be installed, 100 mobile devices and 50 cars will be 
purchased for traffi c monitoring in the country. We will work 
with traffi c video cameras, GPS systems, good software, and 
effi cient control, Mr. Nankov pointed out.

“Prices will remain the same with the introduction of 
e-vignettes. There have been fears and speculations on the 
issue and people worry that prices will be raised again. 

No, the prices will remain unchanged and things will even 
get easier because we won’t have to attach and remove 
stickers. They will be recognized on the basis of the paid 
e-vignette fee. It will be very easy to pay for them. They can 
be purchased online and will be available at fi lling stations 
again, that is, they will be much more affordable against a 
paid fee. The online readers and the traffi c video cameras for 
each passing car will provide information if an e-vignette 
has been purchased and for what period of time. We’ll be 
fl exible, we’ll also offer “weekend” vignettes”, explained 
Mr. Nankov.

He added that an interdepartmental working group has 
been set up to coordinate the introduction of the new system 
and its operation. It will include representatives of the Traffi c 
Police, the Customs Agency, the National Revenue Agency, 

News
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the Border Police, the Automobile Administration Executive 
Agency and the Road Infrastructure Agency.

A PRIVATE MULTIMODAL TERMINAL SOFIA - 
WEST TO BE BUILT

The Bulgarian companies Trans Express, TransLog 
Cargo EOOD and the National Railway Infrastructure 
Company (NRIC) have won a project under the so-called 
Blending Call of the Connecting Europe Facility (Transport 
Sector). The project is for the construction of a multimodal 
logistics platform Sofia - West. The beneficiaries are Trans 
Express EOOD, TransLog Cargo EOOD and the National 
Railway Infrastructure Company. NRIC will not have a 
direct financial contribution to the project. If necessary, it 
will provide technical and administrative assistance to the 
other two candidates. The Connecting Europe Facility will 
finance 20% of the terminal’s cost – EUR 2.1 million, the 
legal entities will allocate EUR 3 million, and EUR 5.5 
million will be financed by borrowed capital. According to 

information of the Sofia Municipality, the project has been 
granted a building permit.

The manager of the companies Prof. Ivan Petrov has 
said that this is practically a partnership with the European 
Commission. The companies will have 13 months to 
complete all procedural activities, and construction may 
start after February 2019. Most probably, it will continue 
till the year 2021. The loans will be allocated through EIB’s 
mechanisms. These are new types of procedures which are 
yet to be popularized, Prof. Petrov added.

The project is aimed at completing the multimodal 
logistics platform Sofia - West, located on the Orient/Eastern-
Mediterranean corridor. Improvements to the quality of the 

existing infrastructure are projected in terms of safety and 
efficiency, as well as removal of the existing “bottlenecks” 
and improved connectivity to the rail and road network. In 
the long run, the project will help to redirect freight from 
the road to the rail transport, will ensure integration of the 
different types of transport and interoperability.

BGN 31 MILLION LOAN GRANTED TO BDZ BY 
THE GOVERNMENT

The Government has approved additional payments from 
the central budget to the Ministry of Transport, Information 
Technology and Communications, amounting to BGN 
30,946,000.

The money will be allocated to Holding BDZ EAD 
as reimbursable financial assistance, to be repaid by 28th 
December 2020.

The loan is intended for repayment of the holding’s 
liabilities under the Second Bond Loan, agreed in 2007.

BDZ’s last purchase was that of 25 new Siemens Desiro 
electric wagons during the government of the tripartite 
coalition in 2007. After that, the holding accrued debts 
because repayment of the loan was suspended on the orders 
of Finance Minister Simeon Djankov during GERB’s first 
mandate.
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Бизнес
RAIL FREIGHT BETWEEN BULGARIA AND 
GREECE HAS A POSITIVE POTENTIAL

More than 95% of the cargo traffi c transported in 
Bulgaria is carried out by road transport, said Petar 
Mutafchiev, Chairman of the Forum for Balkan Transport 
and Infrastructure (FBTI), during the meeting with leading 
Greek railway companies, organized by the Forum. It was 
the second consecutive meeting after the one in Thessaloniki 
at the end of last year when talks for expanding bilateral 
cooperation in the sector started. According to Mr. 
Mutafchiev, the signing of the necessary agreement will be 
the fi rst step to ensure equal footing of the market players.

Years ago, such an agreement was concluded between 
the Greek operator and the Bulgarian State Railways (BDZ). 
Therefore, only BDZ – Freight Services can take advantage 
of the freight on this route at present.

In international rail freight transport, the locomotive of 
the Bulgarian company must be dismantled at the border 
station and replaced by a locomotive of a Greek carrier. This 
cannot happen without an agreement, explained Nedyalka 
Raikova, Executive Director of the private Bulgarian 
Railway Company (BRC). The Convention Concerning 
International Carriage by Rail (COTIF) gives grounds for 
signing the document. At the same time, she commented 
that this issue was settled for the freight transport to Turkey, 
Serbia, Macedonia and Romania. The agreement with the 
Greek carrier will increase the transit freight traffi c through 
Bulgaria, Ms. Raikova predicts. 

The transportation of cargo to and from Greece is 
among the priorities of BDZ – Freight Services EOOD, 
said Daniela Sarkisyan, Head of the company’s Business 
Development department. The Bulgarian participants in the 
forum in Sofi a were: Lyubomir Iliev, Manager of BDZ – 
Freight Services EOOD, the directors of the private carriers 
Bulgarian Railway Company (BRC), Bulmarket Cargo, 
and DB Schenker – Bulgaria. The representatives of our 
southern neighbour country were: the largest exporter in 
Northern Greece – the international business association 
SeVe, the railway freight carrier TrainOSE which was a 
public company until recently, as well as private rail freight 
operators such as Kuehne+Nagel SA and Schenker SA.

The most frequent exports of BDZ – Freight Services 
to Greece are: fuels, equipment, food products, metals and 
other goods. In 2017, there was a positive trend, compared 
to the previous 2016, transported goods registering some 
5.5% increase, Daniela Sarkisyan specifi ed. However, until 
recently, most of the traffi c used to pass through Macedonia 
to Serbia, and thence – to Western Europe, she explained. 

The growth which has been registered is partly due to the 
closure of the railway route to Skopje last year. One of 
the main reasons for this route to be preferred is that the 
distance is shorter than through Bulgaria. Transit time 
is also less and prices are more advantageous. However, 
because of the busy traffi c the capacity of the route is getting 
exhausted, Ms. Sarkisyan specifi ed. Problems arise at the 
borders as well because the train compositions pass from 
an EU member country to another which is not a member 
of the EU. Although the share of goods transported by BDZ 
– Freight Services EOOD in the direction of Vidin – Kulata 
through Romania is not big, the transit potential of European 
Corridor № 4 is signifi cant and it is yet to increase. Its 
advantages formulated by Ms. Sarkesyan in her presentation 
are that train compositions cross only EU countries, thus 
reducing idle time at borders, the processing of documents 
and cargo, and facilitating the work of control authorities. It 
was announced as well that BDZ offers preferential prices 
for intermodal transport. After the terminal in Plovdiv was 
opened, another one will start working in Iliyantsi very soon 
and the domestic network for combined transport is expected 
to continue to increase. A positive trend in the development 
of the Bulgarian and Greek economies, and the economies 
of the neighbouring Balkan countries – Turkey, Serbia, 
Macedonia, Romania – is also expected this year, which 
implies intensifi cation of traffi c. The signifi cant increase 
in container traffi c in 2017 is also a sign of a positive 
economic regional environment, Ms. Sarkisyan summed up 
and reminded about the projected launching of a block-train 
service.

The competition on the part of road hauliers and specifi c 
infrastructure reasons were pointed out as some of the 
biggest diffi culties faced by rail transport. More than 90% 
of the freight transport in Bulgaria is carried out by road 
hauliers which is not normal, said FBTI’s Chairman Petar 
Mutafchiev. According to him, market players should enjoy 
equal footing. In his opinion, Bulgaria, Romania and Greece 
could stimulate rail transport by achieving preferences for it 
since it is more environmentally friendly. This will in turn 
attract more customers. Mr. Mutafchiev pointed out that 
there were very good opportunities for cooperation between 
Bulgaria and Greece in order to improve the border crossing 
and increase the railway freight traffi c. 

The same optimism was voiced by Dr. Kyriakos 
Louafakis, President of the Exporters Association of 
Northern Greece SeVe, and by representatives of TrainOSE. 
Currently, the railway company which was public until the 
Italian Railways bought it last September, is undergoing 
reorganization. The experts and the consultants who 
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represented it at the meeting in Sofia explained that the 
new owners were drafting a detailed strategic plan for its 
development. Electrification of the Thessaloniki-Athens 
railway line has been projected, which will increase trains’ 
speed. Similar steps will be made regarding the Athens-
Patras route so that arriving ships would be more quickly 
processed and reloaded. The sea ports of Thessaloniki and 
Piraeus will remain the main logistics and terminal centres. 
The railway line to Bulgaria is to be electrified by 2021. A 
telecommunication system is being introduced in the area 
of Athens, TrainOSE representatives announced. In fact, the 
aim of all this modernization and reforms is to increase not 
only freight but also passenger traffic, the Greek rail carrier 
summed up. Currently, the rail service is “from door to 
door”. In order to reduce its price it has to reach the “Euro 
pallet” level. Implementation of a pilot project between 
Thessaloniki and Athens will begin in this direction, which 
will use an electronic platform with the idea to use it in other 
directions later on.

In order to improve cooperation and attract more partner 
railway companies Kuehne+Ndgel SA, Greece, raised the 
issue of creating a single cross-border centre with a number 

of different carriers participating in it. Topical issues 
will be commented in it, seeking the best solutions, to be 
consequently placed before the national governments. In 
the course of the discussion, the Bulgarian carriers, both 
the private and the state-owned companies, united around 
the stance that there is a chance to increase transit freight 
from Bulgaria to Greece. According to the private sector, 
however, the licensed companies should sign an agreement 
with TrainOSE because only BDZ – Freight Services 
EOOD has such an agreement at present. In the words of 
Neli Raikova, CEO of BRC, the Convention Concerning 
International Carriage by Rail (COTIF) gives grounds for 
signing such a document. She explained that relations with 
Serbia, Macedonia, Turkey and Romania have already 
been settled on a bilateral basis. Such an agreement would 
facilitate both international cooperation and the pursuit of a 
unified policy by all market participants, she said.

Since many infrastructure problems still remain to be 
solved, a proposal was accepted to invite the Bulgarian 
and Greek railway infrastructure companies to attend the 
following meeting.

Petar Mutafchiev, Chairman of FBTI: 
“At present, 95% of the cargo traffic between Bulgaria 

and Greece is carried out by means of road transport. In 
addition to not being environmentally friendly, this does 
not contribute to the development of huge intermodal ports 
such as Piraeus and Thessaloniki in Greece and Varna and 
Bourges in Bulgaria 

In order to overcome this problem, respectively to 
develop the railway connections between Bulgaria and 
Greece, we need to reach an agreement between the different 
companies first of all, and to improve the agreement between 
Bulgaria and Greece in the second place.”

Kyriakos Louafakis, President of SeVe:
“Unfortunately, the railway transport between Bulgaria 

and Greece is not sufficiently developed. We are currently 
witnessing a situation when road transport between the two 
countries is cheaper than rail transport while the opposite 
would be normal. The reasons are rooted both in the 
infrastructure and in the legal framework”, Dr. Louafakis 
pointed out.

“For instance, the most recent agreement regulating rail 
transport between the two countries dates far back to the 
year 1965.

This agreement needs to be reconsidered in order to 
change the market situation. Such a step will reduce the 
time for transportation of goods, reduce costs, and allow 
transportation of much larger volumes”, explained Dr. 
Louafakis.
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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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