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GPS системата промени
информационната
ни политика
Инж. Николай Костов, управител
на „Център за градска мобилност „ ЕООД

К

аква е ролята на
градския
транспорт в динамичния
живот на съвременния град?
- Ролята на градския транспорт тепърва ще се засилва в
условия на все по-нарастващ
трафик и все по-ограничените места за паркиране. Посоката, в която трябва да се
развива е подобряване на условията за пътуване, както и
доставка на нов подвижен състав. За съжаление не можем
да се похвалим, че това, което виждаме и в което се возят нашите клиенти, е найдоброто. Средната възраст
на автобусният парк в града е 18 години. На електрическия транспорт, който е гръбнакът в централната градска
част и носител на екологичните белези на транспорта,
при трамваите възрастта е
23 години, а при тролейбусите е 21 години. Ние не можем
да накараме хората с административни мерки да използват градския транспорт, но
създавайки едно ново качествено обслужване и осигурявайки приоритетното му движение, хората съвсем естествено ще се завърнат към него.
Показателен пример е пускането на новите отсечки на метрото. Още след първите дни
обаче на станция „Юнак”, хората, които пътуваха масово
с автобус 76, сега дори с риск
да се прекачат, се пренасочиха,
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защото достигат поне с половин час по-рано, избягвайки задръстването на Орлов мост.
Така че тепърва ще трябва да
разширяваме ролята на градския транспорт, ако искаме да
направим града добър за живеене.
В градския транспорт вече на 100% всички транспортни средства са оборудвани с
GPS. Имаме пълната информация във всяко едно време къде се намира всяко едно превозно средство, какъв е трафикът и какво става в отделните отсечки. Това ни помогна много да променим разписанията така, че да съобразим с часовите натоварвания
в отделните части. Системата ще е много полезна, ако в
бъдеще бъде изграден център
за общо управление на трафика в града.
Кои са предизвикателства и проблеми, свързани с
управлението и експлоатацията на градския транспорт в
София?
- Известно е, че колкото
по-стар е един транспортен
парк, толкова повече усилия –
човешки и материални, трябва да се влагат. Същевременно трябва да се каже, че в трите общински автобусни гаража на територията на град
София (Земляне, Дружба и Малашевци) сервизната база е на
добро ниво и през последните
години беше снабдена с модерно сервизно и гаражно оборуд-

ване. Затова софиянци могат
да бъдат спокойни, че със системите, влияещи върху безопасността на движението, не
се правят компромиси - независимо от това, че автобусите са стари, некомфортни и шумни. Същото е състоянието и при тролейбусния и
трамвайния парк.
Освен общинските дружества, имаме и три частни
фирми, които возят на територията на града с договор с общината. Това са „Карат-С”, „Юнион трейд къмпани” и “Еридантранс”. При тях
доброто е, че при последния
търг на общината беше обявено, че превозните средства
трябва са нови или не по-стари от пет години. От гледна
точка на цялостното обновяване, ние сме поставили една програма на Столична община, че е задължително, ако
искаме да вървим в правилната посока, да обновяваме годишно с по 10-15 % парка. И
тук е спорният въпрос. Според Сметната палата, общината не може да заделя пари и
да купува транспортни средства за дружествата си, което според мен напълно обрича на приватизация целия
градски транспорт. В Европа освен общината, и държавата се ангажира в закупуването на нови превозни средства, както и самият превозвач. Но не съществува практика да се оставя превозва-

чът да инвестира в нови превозни средства с цената на
километър пробег и на билета. Частникът купува превозно средство, но той го вкарва
в цената на км пробег и тя е
значително по-висока, независимо, че ползват същите тарифни условия. А що се отнася до увеличаването на цената на билета, на този етап
това не е разумно и няма да
доведе до значително повишаване на приходите. Трябва
да вървим в посока подобрявайки качеството на услугата, да вдигаме цената на билета. А ние през последните
няколко години, без да подобряваме значително обслужването, качвахме цената на
билета, което съвсем разбираемо доведе до недоволство
у нашите клиенти. Това доведе до крайно порочната теза
у някои от нашите клиенти,
че след като не е добра услугата, ще я ползват, но няма
да я плащат. Ако обаче не се
плаща услугата, ще се возим
дълго време в такива превозни средства, тъй като няма
да имаме достатъчно приходи, за да заплащаме на транспортните оператори.
В нашия сайт имаме много разумни предложения от
страна на клиентите ни. По
такова предложение миналата година премахнахме контрольорите на граждански договор. Тяхното възнаграждение беше процент от глоба-
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Профил
Инж. Николай Костов работи в сферата на
транспорта от 25 години. Завършил е „Автомобилен транспорт, трактори и кари“
във ВМЕИ „Ленин“ през 1982 г. Кариерата
му в транспортния сектор започва в СП
„Терснаб“, където е началник-отдел „Автотранспорт“. Последните 11 години работи
в структурата на Столична компания за

та и те бяха прекалено агресивни. Рискувахме, премахнахме ги и приходите не се намалиха. Облякохме контролите
ни с униформи и те излязоха
от анонимност. Преди слагаха
едни елечета, което и за самите тях беше унизително. Наскоро специалисти направиха

градски транспорт като началник-управление „Експлоатация и АСКУП“, а от началото на 2006 г. е управител. След сливането
през 2009 г. на „Столичната компания за
градски транспорт - София“ ЕООД и „Паркинги и гаражи“ ЕАД в „Център за градска
мобилност“ ЕООД, става управител на
общинското дружество.

психологически профил на всеки един от тях, с цел да се подобри тяхната работа и отношението им към клиента.
Ние работим с клиенти и нашите контрольори и шофьори са първите, които срещат
пътника. И ако този пътник е
недоволен от нещо, агресия-

та се излива първо върху тези
две категории – шофьор и контрольор. Така че, за да им помогнем, ние трябва да ги научим как да контактуват с такива клиенти. Аз смятам, че в
това отношение има положителни резултати.
Много сериозно набляга-

ме върху информационната
ни политика. Ние сме фирма
в сферата на услугите, което
означава, че не трябва да се
крием и да не зачитаме мненията и предложенията на клиентите си. Наскоро беше открит и нашият единен информационен център.
Знаете, че от месец януари СКГТ вече е ново дружество
с нов предмет на дейност,
тъй като към компанията се
вляха „Паркинги и гаражи”.
Преди клиенти на „Паркинги и
гаражи” бяха само ползващите автомобили, а наши клиенти бяха пътуващите с градски транспорт. В новото дружество вече обхващаме обслужването на цяла София и
в това отношение трябва
да бъдем коректни като хора,
предлагащи услуга и събиращи за това пари, и да даваме
достатъчно информация. GPS
системите, които въведохме,
позволяват на всеки гражданин да отвори компютъра на
работното си място или вкъщи и да види на всяка спирка
в колко часа ще дойде превозното му средство. Отделно
сме поставили 90 електронни табла в рамките на София
и ще продължим техния монтаж на възлови спирки. Сега
работим върху проект чрез
смс да се изпраща номерът на
спирката и обратно да се получава информация след колко
минути ще дойде превозното
средство на тази спирка.
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Това е една от стратегиите
за развитието на този информационен център. Ще дадем възможност на сайта да
се види картата на цялата синя зона и при поискване да се
получава информация, като
например къде най-близо до
Централна гара има свободно
място в синята зона. Ще преговаряме и със собствениците на частни паркинги и гаражи срещу минимална такса да
предоставят и те информация в интернет за наличните
им свободни места. Това е посоката, в която трябва да се
развива фирмата, за да бъде
уважавана и полезна на гражданите.
Какви са ефектите от
информационните
нововъведения и как ще се развива
транспортната система в
това отношение?
- От въвеждането на GPS
системата най-много спечели
пътникът. При старата система за контрол честа практика беше шофьорите да скъсяват курса. Например голям
проблем беше в Студентски град, където автобуси 94
и 280 масово скъсяваха курса
си и имахме много жалби. Сега шофьорът не може да излъже с метър, защото това се

маршрути, чието време за
пътуване намалихме с до десет минути. Това означава,
че при предишните разписания, които нямахме техническите средства да контролираме, водачите са стояли на
крайните спирки твърде дълго. GPS системите ни позволиха да променим информационната си политика. Преди не
афиширахме разписанията,
защото не можехме да дадем
гаранция, че те ще се спазват. Така че ефектът от GPS
системата е много голям и за
нас, и за клиента.
По отношение на кражбите на гориво, преди въвеждането на GPS системата основен източник за източване на гориво беше скъсяване
на част от маршрута или не
изминаването на целия маршрут. Водачът не прави курса и
от там идваха големите икономии. Водачът отчита, че е
изминал 100 км, а е изминал
80, ние не го засичаме и му ги
плащаме - и така 20 днес, 20
утре… Сега информацията
за движението се обновява в
реално време на всеки 30 секунди.
Планираме да инсталираме и говорители на информационните табла за улеснение
на хората с лошо зрение, за

Трябва да разширим ролята на градския
транспорт, за да е градът добър за живеене
вижда и той ще бъде санкциониран. Общината вече има
пълна гаранция, че това, което се плаща, ще бъде реално
заработено.
Друг ефект е, че се подобри значително редовността на движението. Върху бордовия си компютър водачът
има дисплей, на който вижда с какво отклонение кара.
Когато няма рутинна причина, той има право да се движи без да бъде санкциониран
с време плюс-минус две минути. GPS системите дадоха възможност да коригираме разписанията ни. Имаше
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да може освен визуално да се
съобщава и звуково кога пристига превозното средство.
Направили сме го вече пробно на едно табло, но поради
околния шум акустиката не е
достатъчно добра и работим
по подобряването на чуваемостта. Освен това на базата на GPS експериментално
сме въвели на една от автобусните линии автоматично
съобщаване на спирките - при
приближаването на спирката системата подава сигнал
и предварително направен запис съобщава името й.
Какъв е съставът на

GPS системата следи превозните средства
в реално време
транспортния парк на компанията?
- В експлоатация има 366
съчленени автобуса в града
на средна възраст 18 години
и 290 единични на средна възраст 14 години. Частните автобуси са 130, от които всички са на възраст до една година. Тролейбусите са 152 – от
марка Икарус и 8 Ман. Трамваите са различни марки – чешки, български и немски – като
имаме общо 350 инвентарни
броя. В час пик в града се движат 560 автобуса, 100 тролейбуса и 170 трамвая. Трябват инвестиции за нов подвижен състав. Имаме 40-годишни немски трамваи, които са внесени през 1992 г. Има
и 6 сполучливо модернизирани български трамваи, но общо ще се модернизират само
18. Експериментално тествахме един хърватски трамвай. Хърватите проявиха разбирания и се съгласиха един
месец трамваят да се движи, за да видим дали е пригоден за нашия релсов път и инфраструктура. Оказа се, че на
някои места трябва да се коригират бордюрите. В крайна
сметка „Електротранспорт”
подготви конкурсна документация, имаше закупени документи, но не се появиха кандидати. Вероятно поръчката
от 30 бройки им се е видяла
малка.
Хората се връщат към
този вид транспорт. Наскоро бях в Истанбул, където ви-

дях невероятни трамваи, като не съм се возил в по-пълен
трамвай през живота си. Там
новите градски магистрали се строят в средата с две
обособени платна за автобуси, по които с невероятна
скорост през две минути се
движат автобус след автобус. Единият тръгва от спирката и вече се вижда следващият.
Как може да се подобри
енергийната ефективност на
транспортните средства?
- Енергийна ефективност
може да се търси с доставката на съвременни електрически системи, с които електроенергията, която не е използвана, се връща отново в
подстанцията. Това обаче може да стане само при внос на
нови трамваи и тролейбуси.
Красноречив факт е, че през
зимата, когато проверяваме
готовността на парка, българските трамваи се пипат
отвън дали работи отоплителят им, т.е. той грее колкото навътре, толкова и навън. Но това са конструкции
от 80-те години все пак, сега има много по-съвременни
и по-малко енергоемки. Впрочем още през 1988 г. бяха закупени 20 тролейбуса „Икарус”, които имаха възможност да връщат неизползваната електроенергия, но тогава това не позволяваха токоизправителните станциите. Тези токоизправителни
станции вече поетапно под-

FLEET стр. 19

Градска мобилност
менихме със съвременно оборудване.
Каква е политиката на
компанията по отношение
използването на алтернативни горива?
- Частните оператори са
с нормални дизелови двигатели Еко 4. Девета автобусна линия, която беше спечелена от Столичен автотранспорт, е с автобуси на природен газ. Хубавото е, че имаме изградена инфраструктура. В Гараж Дружба има газова
станция, която се захранва с
газ от ТЕЦ „Дружба”. Там зареждат 40-те икаруса, които
оборудвахме преди време да
се движат на смесен режим.
Газ докарваме и до другите
два наши гаража. Столичен
автотранспорт сега подготвя конкурсни документации за
доставка на нови 20 автобуси
на газ. Експериментът с девета линия се оказа успешен. Тези автобуси са много добри
по отношение на експлоатацията, да не говорим за екологичните ефекти.
Има ли планове за развитие на по-екологичния електротранспорт за сметка на
автобусния?
- Предвиждаме в общия
градоустройствен план в големите комплекси – като Младост, Овча купел и Надежда да се разшири делът на електрическия
транспорт
за
сметка на автобусния. Например трамвая в Надежда, който се движи по „Ломско шосе” и ще отпадне след пускането на метрото, няма да
се закрие, а ще тръгне през
жк „Свобода, и на практика
ще замести автобус 85. Така че се залага на развитието на електрическия транспорт. Поетапно трябва да
преминем и към едно междурелсие. Незнам дали има друг
град в света, където да има
две междурелсия – 1435 и 1009
мм. 1435 е съвременният европейски стандарт. Старият
стандарт е 1000 мм, но когато в София през 1901 г. е пуснат трамваят, поради не-

точно изпълнение на проекта
се е получило 1009 мм. Затова
и сега като купуваме трамваи втора употреба от Германия например, се правят
допълнителни втулки, за да
може да се експлоатират на
нашите 1009 мм.
Как се осъществява планираното и аварийното сервизно обслужване на един
толкова голям и разнообразен транспортен парк?
- По отношение на сервизното обслужване не сме имали кадрови проблеми през годините. Спазваме всички задължителни планови технически обслужвания. Имаме добре
изградена аварийна служба,
най-вече касаеща електрическия транспорт, защото една авария на трамвай блокира
движението, докато автобусът може да отбие и да бъде
заобиколен. Единственият ни
проблем при подобни случаи
е достигането до мястото
но аварията заради трафика.
Изградени са аварийни служби
към кабелната мрежа и релсовия път, като основна профилактика в контактната мрежа се извършва нощно време,
когато няма движение. Има
дежурни екипи, които планово всяка вечер и нощ извършват профилактика на определени участъци.
В началото на 90-те години в София се движиха 190
тролейбуса в час пик, а сега
са 100. Движиха се по 220-240
трамвая, докато сега са 180.
Така че инфраструктурата
позволява допълнително насищане. Първоначалната инвестиция за изграждане на
токоизправителна станция
е голяма, а ние я имаме в града и ще бъде грешка да я разрушим и да не използваме вече изградената инфраструктура Да не говорим за предимствата на електрическия
транспорт. Тролейбусът например е доста по-безшумен
и динамичен от автобусния
транспорт, няма изгорели газове. Представете си по „Раковска” например да махнем

тролейбуса и да пуснем автобуси – това е абсурд.
Изпивате ли кадрови проблеми по отношение на водачите на превозните средства?
- През последните няколко години имахме сериозни
проблеми в това отношение.
Много от водачите ни отидоха да работят в чужбина,
други се насочиха към строителния бранш, където имаше голямо търсене на работна ръка. Наложи се да върнем
много пенсионери на работа.
В условията на настоящата
финансова криза обаче нещата се промениха. Само за два
месеца вече почти не останаха свободни бройки. Сега е моментът да направим качествения подбор и да подберем
стойностните шофьори. Няма да крием, че имаме шофьори, които нямат място при
нас от гледна точка на отношение към пътника и отношение към превозното средство. Поради липса на кадри
обаче правихме компромиси с тях. Ще вдигнем критерия, ще дадем добри заплати
и така ще подобрим имиджа
на професията.
По отношение на електротранспорта – ние запазихме своя център за обучение

за подобряване на градската
мобилност в столицата?
- Това трябва да бъде
стратегия за развитието
на града. Като новосъздадено дружество ние още нямаме готова стратегия, но работим по нейното създаване.
Посоката, както вече споменах, е даване на достатъчно
информация, подобряване качеството на обслужването,
за да може хората по естествен път да се върнат към
градския транспорт. Със създаването на този център се
създават условия едно дружество да обхване всички проблеми по мобилността и да
ги решава. Това е свързано с
изграждане на система за видео наблюдение, за управление на светофарите. Имаме
техническата предпоставка
чрез GPS системата да създадем гъвкав режим за управление. Всичко това обаче е свързано с инвестиции, с изграждане на паркинги, решаване на
някои инфраструктурни проекти за пресичане на различни нива.
Изследвахме например дали е възможно да се направи
трета лента на „Евлоги Георгиев” и се оказа, че е технически възможно, но ще трябва
да се отрежат дървета. Тук

Сега е моментът да направим
качествен подбор при шофьорите
на водачи, докато при автобусите в съвременните условия това не е необходимо. При
последното набиране на водачи за обучение към „Столичен
електротранспорт” имаше
150 кандидати за 30 места.
Интересно е, че преди години,
за да станеш ватман, първо
трябваше да имаш средно образование, след това да положиш изпит по електротехника, имаше и изискване за минимален ръст. Много се е държало на външния вид и на образованието.
Има ли стратегия Центърът за градска мобилност

е мястото на специалистите да изчислят какъв е екологичния ефект от една страна при задръстванията и чакането с работещ двигател
на едно място, и отдруга - от
това, че ще се отпуши движението, но няколко дървета ще станат жертва. Разбира се не трябва да се посяга
така грубо на растителността, но това е въпрос на целенасочена и дългосрочна програма, която да бъде следвана последователно, а не кампанийно. 
Интервюто взе
Кирил Хавезов
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