Експрес магазин
На 19 октомври в столичен хотел
се състоя поредното издание на
Железопътния форум, тази година с
тема „Железопътен транспорт –
стратегия за развитие“.
Събитието беше под патронажа
на Росен Желязков, министър на
транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
Организатори бяха Национално сдружение „Общество на инженерите по железен път“ (НСОИЖП), Научно-технически
съюз по транспорта (НТСТ), Федерация
на научно-техническите съюзи в България (ФНТС), Българска асоциация на
консултантските фирми по железопътно
строителство (БАКФЖС), ДП НКЖИ
и Холдинг БДЖ със съдействието на
Съюза на европейските асоциации на
железопътните инженери (UEEIV).
Презентатори и гости на научно-техническата
конференция бяха експерти от МТИТС и НКЖИ,
както и представители на международната академична общност и на бизнеса.
Железопътният форум започна с изчитане на
поздравителни адреси, изпратени от транспортния министър, председателя на Парламентарната
транспортна комисия, генералния директор на
НКЖИ и председателя на УС на ФНТС. Димитър Савов, директор на дирекция „Национална транспортна
политика“ в МТИТС, прочете писмото на министър
Росен Желязков с пожелания за успех на форума. Президентът на UEEIV Франс Хайнен поздрави участниците и изрази увереност, че дискусиите и срещите
ще бъдат ползотворни.
Научно-техническата конференция беше организирана в три заседания: за националните
и европейски стратегии в жп транспорта и
степента им на изпълнение; за конкретните
иновативни продукти при строителство и
експлоатация на железния път; за бъдещето
на железопътния сектор.
От презентациите, включени в първото заседание и изнесени от Тотка Янчева – МТИТС, Нисим
Примо – НКЖИ, Любомир Илиев – БДЖ, разбрахме,
че държавата следва набелязаните в Интегрирана-
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та транспортна стратегия за развитие на транспорта до 2030 и в европейските
нормативи стъпки за развитие на жп сектора. НКЖИ работят за изпълнението
им чрез изграждане, модернизация и рехабилитация на жп линиите по националната
мрежа, като разчитат на европейско и национално финансиране, както и на собствени приходи от инфраструктурни такси. Проблематични остават обжалванията по
обществените поръчки и отчуждителните процедури. След погасяване на дълговете
към финансови институции БДЖ гледат с оптимизъм към бъдещето и вярват, че
планираната доставка на нов подвижен състав, макар и с временно спряна процедура
от страна на КЗК, ще доведе до повишено качество на жп услугите.
В рамките на първото заседание се изказа проф. Николай Михайлов, председател
на Надзорния съвет на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД – една от най-големите компании за
инфраструктурно строителство у нас, и ръководител на катедра в УАСГ.
Докладът му беше свързан с историята, стратегическите ползи и предизвикателствата пред развиването на трансевропейския железопътен коридор 8.
Според проф. Михайлов сега е последният шанс да се презентираме като найдобра локация за прокарването на коридор Изток-Запад и да се интегрираме в
стратегическата транспортна инфраструктура на Европа и света.
Второто заседание с модератор Тома Йоцов (БАКФЖС) беше изцяло посветено на представянето на водещи компании в областта на горното строене на
железния път. Впечатление направи презентацията на Анастасия Венкова от
VOSSLOH, която запозна присъстващите както с цялостната дейност на компанията, така и с иновативните є продукти, изложени на InnoTrans, като нови
видове скрепителни системи и пластмасови траверси.
По време на третото заседание с водещ Кирил Ерменков (НТСТ) лекторите очертаха
пътищата за развитие на жп сектора, засягайки теми като вариантите за публично-частно партньорство (Валери Димитров, C.R.E.A.M. Europe), дигитализацията на
железниците (Симеон Евтимов, НТИТС) и възможностите за либерализация на крайградските железопътни превози у нас (доц. Мирена Тодорова, ВТУ „Т. Каблешков“).
В тазгодишното издание на Железопътния форум усетихме нови тенденции. За първи път в такъв формат се представиха компании, създаващи
иновативни продукти в областта на инфраструктурното строителство
и експлоатация. Вероятно това съответства на идеята за развитие на
транспортните връзки чрез публично-частни партньорства.
Такава изглежда посоката на общоевропейската политика за финансиране
и развитие на железопътните проекти: споделяне на инвестиции, разходи, рискове и приходи между публични и частни субекти; въвеждане на все
по-нови технологии в железниците с цел да бъде повишена модалната им
конкурентоспособност; целенасочени усилия за интегриране на националните
жп мрежи в единното европейско транспортно пространство.

On October 19, the Railway Forum
on „Rail Transport - a Development
Strategy“ was held. The event was
under the patronage of the Minister
of Transport and the organizers
were the National Association of
Railway Engineers, the Scientific
and Technical Union of Transport,
the Federation of Scientific and
Technical Unions in Bulgaria (FNTS),
the Bulgarian Association of the
Consultancy Companies in railway
construction, NRIC and Holding BDZ
with the assistance of the Union
of European Railway Engineers
Associations (UEEIV).
The forum started with greetings from
the Transport Minister, the Chairman
of the Parliamentary Transport
Committee, the General Director of
NRIC and the Chairman of the FNTS
Governing Board, which were read
by Dimitar Savov, the Director of the
National Transport Policy Directorate
at MTITC and by the Event Manager
Ivo Yanakiev, from the National
Association of Railway Engineers.
The President of UEEIV Frans
Heijnen wished success and fruitful
discussions to the forum.
From the presentations, included in
the first meeting (Totka Yancheva MTITC, Nisim Primo - NRIC,
Lyubomir Iliev – BDZ), we
understood that the State follows
the steps for development of the
railway sector from the Integrated
Transport Strategy for transport
development till 2030 and in
the European norms. ......>>>>>
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На форума разговаряхме с дългогодишни ръководители и експерти
в сектора. Обърнахме се към Франс Хайнен, Петър Мутафчиев,
Димитър Савов, Любомир Илиев и Нисим Примо с молба да очертаят
как виждат перспективите за развитие в отрасъла.
Франс Хайнен ,

президент на UEEIV

Вярвам, че Европейската комисия ще подкрепи
България в развитието на железопътния сектор
Смятам, че железопътният транспорт в България е изправен пред ново бъдеще,
това се доказва не само от намеренията на Министерството на транспорта и
различните държавни и частни железопътни компании, но и от цифрите, които
видяхме по време на форума. Подобрението в редица показатели е обективно. Явно
дъното в сектора вече е било достигнато и сега започва растеж и развитие.
Радвам се, че забелязвам все повече хора и в институциите, и в бизнеса, ентусиазирани за бъдещето на железниците във вашата страна. Истинският преломен
момент ще настъпи, когато времето за придвижване в различните направления бъде значително съкратено. Вярвам, че
Европейската комисия ще продължи подкрепата си за развитието на жп транспорта в България.

Петър Мутафчиев
председател на ФБТИ , министър на транспорта 2005–2009

Държавата трябва да постави средносрочни
цели и да намери адекватни мениджъри
Всичко зависи от конкретните действия на управляващите и начина, по който ще
се управляват БДЖ и НКЖИ. Коренно трябва да се промени подходът по отношение
на корпоративното управление. По сегашния начин просто не може да продължава –
без конкретни ангажименти на мениджмънта, без ясни виждания на държавата.
Държавата трябва да постави средносрочни цели, да се направи подбор на хора, които
биха могли да се ангажират с изпълнението на тези цели, и не на последно място –
да се търси ефективност при управлението на държавната собственост.

Нисим Примо ,

ДП НКЖИ

Предстоящите проекти ще развият
не само жп мрежата, но и българските специалисти
Твърде е вероятно, тъй като очакваме през следващата година да започнат
строителните дейности по много сериозни проекти, свързани с модернизацията
на железопътната инфраструктура у нас. Това са участъците от Елин Пелин до
Септември, от София до Волуяк, които са необходими, за да бъде изградено рамото от Драгоман до Пловдив и Свиленград, за да можем да направим една цялостна
жп връзка през страната ни от граница до граница в направлението Запад-Изток.
Проектите са доста сложни от инженерна гледна точка и реализацията им ще
допринесе за развитието не само на железопътната мрежа, но и на железопътните специалисти като цяло. Новите
проблеми, които те трябва да решат, ще ги издигнат на следващо професионално ниво.
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ВЪПРОС :
Смятате ли, че 2019 може да се
превърне в преломна година за
развитието на железниците ни ?
Димитър Савов
директор на дирекция
„Национална транспортна политика“, МТИТС

Въвеждането на ТОЛ системата
ще увеличи пазарния дял
на железниците
Най-сериозните промени са за БДЖ:
дългогодишните преговори с кредиторите накрая завършиха с успех. Сега
дружеството може да работи на чисто
и да се развива, защото от доста време
насам погасяването на дълговете спъваше дейността му. В инфраструктурата
продължаваме дългосрочните усилия да
изграждаме и модернизираме последователно цели направления от граница до
граница. Това е пътят за развитие на железопътния транспорт на дълги разстояния, където той може да се конкурира с автомобилния. Много разчитаме и
на въвеждането на ТОЛ такси за автомобилните превози, което ще допринесе
за по-балансираното разпределение между двата вида транспорт. Вярваме, че
така железниците ще увеличат значително модалния и пазарния си дял.

Любомир Илиев
управител на БДЖ - Товарни превози

категорично смятам, че и
настоящата 2018 е преломна
в развитието на бдж
Всъщност спокойно можем да кажем,
че за железниците преломна се
оказва и настоящата 2018. В края на
тази календарна година Холдинг БДЖ
ще има положителен финансов резултат, т.е. ще излезе на печалба.
Още по-голям финансов резултат,
т.е. по-голяма печалба, очакваме
през 2019. БДЖ-Товарни превози,
благодарение на това, че успя да спечели големи клиенти, големи товародатели, ще реализира положителен финансов резултат още тази година,
а през следващата ще го удвои. Затова имаме основание да говорим не
просто за оптимизъм, а за прелом в развитието на БДЖ.

In Brief
>>>>>>

>>>>>> ...... The full integration
into the European and Balkan rail
network, the increased safety, the
efficiency and the environmental
friendliness are part of the set goals.
NRIC is working to the implementation of
it through the construction, modernization
and rehabilitation of national railway lines,
including sections of the TEN-T corridors,
relying on European and national funding as
well as own revenues from infrastructure
charges. The delays in public procurement,
as well as expropriation procedures, remain
problematic. After repaying debts to financial
institutions, BDZ is optimistic about the
future and it believes that the planned supply
of new rolling stock (stopped temporarily
by the CPC) will lead to increased quality of
railway services by developing a three-year
plan for the railways.
The presentation of Prof. Nikolay Mihaylov
was also at the first session. Our readers
know him as the Chairman of the
Supervisory Board f TRACE GROUP HOLD one of the largest infrastructure
construction companies in Bulgaria.In this
case, he appeared as a head of Department
of UACEG and his report was related to the
history, the strategic benefits and the
challenges to the development of TransEuropean Railway Corridor 8. Prof. Mihaylov
emphasized that now it is the last chance
for Bulgaria to be presented as a strategic
location for the corridor East-West and to try
to be integrate into the strategic transport
infrastructure of Europe and the World.
Anastasia Venkova from Vossloh
introduced the presence of both
the company‘s overall activity and
its innovative products, exposed to
InnoTrans as new types of fastening
systems and plastic sleepers.
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