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Резюме: Докладът представя резултатите от проучване на проблеми на
железопътния транспорт в област Монтана – развитие, състояние и потребности
на населението. Изследването обобщава факти, свързани с историята и настоящето
на гара Долно Церовене, както и последствията за пътуващите от закриването й.
Анализирани са анкети, направени с представители на местната власт и жители на
общините, обслужвани от гарата. Поставен е акцент върху незаинтересоваността
на държавата в лицето на инфраструктурния мениджър и националния железопътен
превозвач.
На основата на проучването е направен репортаж с журналисти от bTV
излъчен по същата медия в централна емисия “Новини” през януари 2015 г.
ВЪВЕДЕНИЕ
След приемането на първия Закон за железните пътища в Княжество България
(1885 г.) започва усилено изграждане на железопътни линии, гари и спирки в България.
Открити са много работни места, превозват се товари в значителни за времето си
мащаби. Българският народ започва да пътува с държавната железница, защото е
удобно и евтино.
Сега обаче пътниците, използващи този вид транспорт, намаляват все повече и
повече. Причините са много, но най-съществените са конкуренцията с автомобилния
транспорт, както и ниското качество на железопътната услуга.
В Европа правителствата стимулират, развиват и обновяват железопътния
транспорт за разлика от нашата държава, която инвестира в автомобилния, като строи
магистрали, пренасочва пари, предназначени за жп транспорта в други сфери, като
например метрополитена. Освен това управлението на железницата вместо да прави
всичко възможно да привлече пътници, ги отблъсква с действията си, като закрива
гари, съкращава и премахва дейности, които са важни за финансовото състояние на
компанията и са в услуга на пътуващите.
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Един от примерите за безотговорността на управляващите по отношение на
железниците е съдбата на гара Долно Церовене.
1. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ.
Железопътната
гара
Долно Церовене се намира на
главна линия № 7 (Мездра Видин),
между
спирка
Габровница (бивша гара, закрита
през 2008 г.) и гара Медковец. Тя
обслужва 10 населени места, в
това число и един град –
Вълчедръм (с население от 3 653
души).
Тази възлова за района
гара е закрита през 2008 г.,
заедно със съседната гара
Габровница
и
недалечната
Сталийска
махала,
въпреки
многобройните
писма
от
кметове, областни управители и
редовни пътници изразяващи
несъгласието си с това решение.
За да не бъдат ощетени
хората, БДЖ – ПП наема на
работа служители, които да продават билети за влаковете. Касиерите работят на
консигнация, тоест взимат процент от продадените билетите. Това значи, че касиерът
получава заплата на базата от разликата от продадените билети през месеца, минус
процента на консигнацията. За всяка спирка процентът бе различен. За спирката в село
Долно Церовене той е определен на 25 %.
Пример:
Обща сума на продадени билети на касиера : 848.70лв
Процент на консигнация : 25 %
Заплата на касиера : 25 % от 848.70, което е равно на 212.17 лв.
На гарата работеха трима билетни
касиери, които освен, че продаваха билети,
даваха точна информация на пътниците за
тяхното пътуване, поддържаха гарата и
района около нея, пазеха я от набези на
недоброжелателни хора. Освен тези
действия
консигнаторите
почистваха
чакалнята, a през студените зимни месеци
приютяваха пътниците в канцелариите си
на топло.
БДЖ не даваше никакви пари за
покриване на сметките за ток, вода и други
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консумативи. Сметките за електроенергията, водата и консумативите, необходими за
работа, се заплащаха от билетопродавачите с техните мизерни заплати. Имаше и
автобус, който ги превозваше от гарата до родните им места и обратно.
Вследствие на „далновидната” политика на жп отговорните фактори процентът,
който даваха на консигнаторите, беше намален. След това решение някои от касиерите
напуснаха, а останалите по-късно бяха съкратени.
2. СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА НЕОБСЛУЖВАНАТА СПИРКА
С тези си "грижи"
БДЖ остави майки с деца,
възрастни и млади хора да
мръзнат през зимата с часове
пред заключените врати на
чакалнята, с което се създаде
дискомфорт на пътува-щите.
Не само че студуват хората
навън през зимата, БДЖ им
друго
причинява
и
неудобство - при качването
си от необслуж-вани спирки
пътниците са принудени да
преминат
през
цялата
композиция, за да отидат в
първия вагон, откъдето да си
закупят превозен документ.
След закупуването на билета от началник влака, пътникът тръгва да обикаля
цялата композиция, за да си намери място да седне (ако намери такова, в противен
случай стои прав с часове до пристигането си). Ако пътник, качил се в друг вагон от
такава спирка, бъде заловен от превозната бригада, той е длъжен да си закупи билет по
завишени (по–високи) цени на билета (таблица № 4). По този начин рязко се намали
желанието на хората за пътуване от тази гара. Тези пътници намериха по–комфортно
решение, като предпочетоха автомобилния транспорт за превоз до желаната точка пред
екологичния и по-евтин жп транспорт.
3. ДЕЙСТВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ЗАЩИТА НА ГАРАТА
През 2014 г. започна организирането на подписка за възстановяването на спирка
Долно Церовене от необслужвана такава, като се назначат на работа билетни касиери,
които да обслужват пътниците и същевременно с това да се поддържа гарата в
приличен и приятен за пътниците вид. С връщането на касиерите ще бъде премахнат
проблема с който всеки пътник се сблъсква на такава гара, а именно даването на точна
информация за движението на влаковете и студуването на вън през зимата. Освен тези
неща с това действие ще бъдат увеличени приходите от билети в железницата и ще
бъде намален процента на хората пътуващи гратис, ще се спре и разрухата на гарата
породена от факта, че в момента няма човек в нея, който малко или много да я
поддържа, но и от страна на железницата която нехае за тези сгради, още по-малко за
пътниците си, които в днешно време не са много.
В подписката участват жители от общините: Якимово и Вълчедръм, които
желаят и настояват да бъде възстановена гарата, тъй като искат да ползват услугите на
жп транспорта, но при нормални условия! Тоест поддържана гара, отворена чакалня за
да не студуват на вън през зимата докато чакат влака и обслужващ персонал на гарата,

I-3

който да им подсигури превозните документи за пътуване, както и комфорта докато
стане време за желания от тях влак.
Населението на общините Якимово и Вълчедръм желае да им бъде осигурен
автобус от БДЖ или от някоя от двете общини, с който да могат да се придвижват от и
до гарата, тъй като в момента превоз до нея няма.
4. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМА
Гореописания проблем, може да се реши, като БДЖ – „Пътнически превози“
възстанови закритите гари в областта на приходната част и върне на работа билетните
касиери, с което ще се гарантира:
комфортът на пътниците и тяхното своевременно информиране за движението
на влаковете
драстичното намаляване на пътуващите без билет, което ще се постига чрез
уведомяване на превозния персонал за пътник качил се без билет
увеличаване на пътникопотока и приходите в железопътния превозвач.
Чрез откриването на закритите гари ще се:
открият нови работни места и ще се намали безработицата,
увеличи населението на населените места около гарите поради това, че
железопътният транспорт е екологичен, комфортен и евтин, което ще повлияе на
демографския проблем.
Билетните касиери не само ще събират по-качествено приходите от продадените
билети, но и ще дават актуална информация на пътниците относно разписанието на
влаковете, цените на билетите и друга информация, свързана с тяхното пътуване с
железопътния транспорт.От услугите им ще се възползват хора от всички възрастови
групи (пенсионери, учащи, работещи, семейства и др.).
Целесъобразността на едно такова решение се определя от направената справка
за приходи от билети и брой пътници пътуващи от и за гара Долно Церовене, което се
вижда от таблиците и графиките, дадени по-долу.
Таблица 1
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Таблица 2

Фиг. 1

Фиг. 2

Броят на пътниците, заминали от гара Долно Церовене, както и приходите
отбилетите, може се установи чрез издадените в края на смяната сменни отчети, в
които е записан броят на закупилите билети, а също така и сумата на извършените
продажби.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В резултат на проучването се установи, че е разрушена нормалната
инфраструктура, обслужваща интереса на населението. Проблемът би могъл да се
реши, като се върне системата за обслужване на закритите гари на консигнация и се
назначат на работа билетни касиери.
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PROBLEMS OF RAILWAY TRANSPORT IN MONTANA DISTRICT
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Abstract: The paper presents the results of a study on the problems of rail transport in
Montana district - a development condition and needs of the population: development, state
and problems of services offered to population. The study summarizes facts related to the
history and present of the station of Dolno Tserovene and the consequences for travelers after
being closed. The surveys made with local officials and residents of the municipalities served
by the station are analyzed. It has been emphasized on disinterest of the authorities
represented by the infrastructure manager and the national rail operator. This study was used
as a basis of a report broadcasted on the main bTV news programme in January 2015
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