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АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ
15 ГОДИНИ АБА

Асоциацията на българските авиокомпании навърши 15 години. За тези години
българската гражданска авиация премина през два изключително трудни периода –
до 2007 г и след влизането ни в ЕС.

Какво наследихме:

В периода 1990/1991 г по ТЗ се регистрираха държавните авиокомпании
Авиокомпания „Балкан”, „Хели ер САУ”, „Хемус ер и частните „Джес Еър” (1991 г), „Ер
Виа” и „Сиджи ер карго”. В последствие са регистрирани „Скорпион еър” (1992 г), „Ер
София” (1992 г), „Еър Макс” (1995 г), „Интертранс  ер” (1996 г), „Еър Скорпио” (1996
г), „Вега еърлайнс” (1997 г), "Авиостарт" (1999 г), "Бългериан еър чартър" (2000 г),
"Ернет 21" (2001 г), "Брайт авиейшън сървис" (2001).

В периода  2002 г. -2007 г. се очерта новият облик на гражданската
авиация.

2002 е знакова година, белязана от фалита на приватизираната авиокомпания
„Балкан” . Това е година, в която се създадоха най-много нови авиокомпании:
държавната „България ер” (2002 г), „Виаджо ер” (2002 г), „Би Ейч ер” (2002 г.).

Отчитайки кризата, в която изпадна цялата гражданска авиация с обявяването
в несъстоятелност на а/к „Балкан”, авиокомпаниите потърсиха форма на
консолидация. Така беше създадена Асоциацията на българските
авиокомпании, която навърши 15 години. Учредители станаха: „Ер София”,
„Интертранс  ер”, "Брайт авиейшън сървис", "Авиостарт", "Бългериан еър чартър",
Авиокомпания „Балкан”- в несъстоятелност, „Хели ер САУ”, „Хемус ер”, „Ернет 21”,
„Би Ейч ер” и „Институт по въздушен транспорт“.

В следващите години бяха приватизирани последните държавни
авиокомпании: „Хемус ер” (2003 г) и „България ер” (2006 г).

Търсеха се нови пазари. Компаниите, базирани на старата техника,
формираха флота си. Основно се използваше наличният кадрови потенциал на
Балкан. Изкупи се авиационна техника и активи от сградния фонд на фалиралата а/к
„Балкан”. Карго авиацията значително се разшири.

Положителен факт от днешна гледна точка е, че лидиращата държвна
авиокомпания „България ер” изгради флота си със съвременни самолети – B 737.
Липсата на достатъчно финансиране попречи на останалите авиокомпании да
предприемат подобна стъпка, но макар и със старата техника, оперираха успешно.

Създадена беше  „Уиз еър България еърлайнс” (2005 г.), като нискотарифна
компания с  настъпателна пазарна стратегия. В последствие българският клон бе
закрит и компанията остана само унгарска, активно оперираща и до днес на
българския пазар.

Заработи се по правилата на либерализирания авиационен пазар на Европа –
присъединихме се към Общото Европейско авиационно пространство - инициатива
“Открито небе” (2006 г.).

В този период беше затвoрен въздушния пазар на САЩ, България не успя да
стане пълноправен член на JAA. Считаше се, че националната нормативна уредба
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не позволява прякото прилагане на Европейските стандарти (JAR), при което ГД
„ГВА“ заемаше колеблива позиция.

Пътническите авиокомпании направиха тотална подмяна на  флота със
самолети като успешно замениха старите Ту 154, Ту 134, Як- 40, Ил 18 със самолети
Ербъс, Боинг, MD и BAe, които имат типов сертификат и отговарят на оперативно-
техническите изисквания на ЕС. Това им позволи да преминат без сътресения в 2007
г.

Втора фаза: 2007 г.-2016 г. България стана член на ЕС със  задействана
предпазна клауза, заради проблеми с признаването на актове на
въздухоплавателната администрация. Предпазната клауза ограничаваше
българските авиопревозвачи като те можеха да оперират в ЕС като превозвачи от
трета страна, въпреки членството на България в ЕС. Едновременно с това
европейските превозвачи се ползваха с пълните права на достъп. Независимо от
отмяната на ограниченията (2008 г.), непълното членство в JAA продължи  да оказва
негативно влияние няколко години след това (по-специално върху признаването на
правата на пилотите с издаден от ГД”ГВА” лиценз).

Поради липсата на типови сертификати и несъответствие с други оперативно-
техническите изисквания на ЕС, от 2007 г нататък от регистъра на
въздухоплавателните средства бяха извадени значителен брой въздухоплавателни
средства. Това нанесе съкрушаващ удар на товарната ни авиация и практически я
ликвидира. Така от авиационният бизнес отпаднаха карго авиокомпаниите
„Скорпион еър”, „Интертранс  ер”, "Брайт авиейшън сървис", „Вега еърлайнс”, а  „Ер
София” се насочи в друга ниша (летателното обучение). С тези авиокомпании
отпаднаха от експлоатация повече от 20 бр. въздухоплавателни средства.
Единствено създадената „Карго ер” и днес е единствената успешно развиваща се
карго компания с изцяло нов флот – B 737.

Селскостопанската авиация се възползва от дадените възможностите на
действащите регламенти и успя да запази в експлоатация близо 100  самолета от
своя парк.

Характерно за този период е въвеждането на европейските регламенти и
изискванията на EASA. Бившите стандарти JAR стават Регламенти, директно
приложими по силата на Договора за присъединяване към ЕО и  публикуването им
на български език - вече станал равноправен в Европейската общност. В резултат на
усилията на ГД”ГВА” и индустрията се преодоляха натрупаните проблеми и
предпазната клауза беше свалена (2008 г.).

В новите условия българските авиокомпании бързо наваксаха изоставането и
започнаха адекватно да прилагат единната нормативна уредба в областта на
въздухоплаването. Днес авиацията ни е напълно интегрирана част от европейската
авиация.

Базите за техническо обслужване в състава на действащите авиокомпании
укрепнаха  и се появиха нови като самостоятелни предприятия.  Тласък за това  даде
появата на „Луфтханза техник-София”(2007 г.), с което се постави началото на бурно
развитие на модерна база за ремонт на самолети. В момента тази дейност се
разширява, появиха се две нови самостоятелни бази: „Аеротехник” и „Електра транс
глобул”.
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Днес капацитетът на базите за техническо обслужване в България надвишава
вътрешните потребности и в немалка степен е експортно ориентиран. С
допълнителните инвестиции на „Луфтханза техник - София” и новоизграждащите се
бази, България се превръща във важен регионален център за тази дейност.
Създават се нови работни места и се подготвя вискоквалифициран персонал.

Учебните центрове преминаха към реализиране на програми за обучение,
съответстващи на завишените изисквания на ЕС. Подготвят се пилоти, техници,
кабинен състав, летищен персонал, кадри за нуждите на ДП”РВД” и др.

Международните граждански летища София, Варна, Бургас и Пловдив
отговориха на съвременните изисквания  с построяването на нови терминали,
изграждане на нова пистова система (летище София, 2006 г.)  и рехабилитация на
пистите (летищата Варна и Бургас).

ДП „РВД” традиционно достига и работи на високо Европейско  ниво и успя
напълно да се интегрира, покривайки европейските критерии, свързани с
реализацията на инициативата Единно Европейско небе.  Построена беше  нова,
модерна Летищна контролна кула (на летище София). РВД успешно посреща
предизвикателството на нарастващия въздушен трафик.

Така, всичките тези структури оформят съвременния облик на
българската гражданска авиация като интегрирана част от европейската
гражданска авиация.

През 15-те години на своето съществуване Асоциацията на българските
авиокомпании се старае да бъде активна част от гражданското общество в
България. АБА участва в Националния съвет на АИКБ,  Националния съвет по
туризъм, в експертни съвети към МТИТС, в работата на всички транспортни
комисии към НС в годините, в преговорите на тристранната комисия към
МТИТС и другаде, където представлява интересите на бранша.

Дейността си АБА провежда в защита на общите интереси на своите
членове. Активно участва при определяне на праговете за работните заплати,
подобряване на условията на труд; разработването  на наредби под ЗГВ,
обсъжданията по Тарифа 5 и Закона за чужденците.
Дейността на АБА е прозрачна и открито представяна пред медиите.

Как се развива превозната дейност в България през годините, какъв е
делът на българските авиокомпании в тази дейност и какви са прогнозите
днес?

За периода 2003-2016 г. наблюдаваме  над двукратно увеличение на  броя на
превозените пътници общо по международни линии и чартърни превози през
българските летища. Този брой през 2016 г. достигна до около 9.2 млн. пътници.
Ръстът  се дължи основно на превозите по редовни линии, където увеличението на
превозените пътници е почти пет пъти. При чартърните превози обемът на
превозените пъници практически се запазва.

В резултат на либерализацията на пазара и засилената конкуренция, делът
на българските авиокомпаниии в общия брой превозени пътници (по редовни
международни линии и чартъри) намалява. Намалението е главно по редовни линии.
При чартърните това не се наблюдава.
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Фиг. 1. Брой пътници по международни редовни линии, превозени от български и
чуждестранни А/К за периода 2003 - 2016г. и прогнози до 2020г.

Фиг. 2. Брой пътници по международни чартърни полети, превозени от български и
чуждестранни А/К за периода 2003 - 2016г. и прогнози до 2020г.

Фиг. 3. Пътници по редовни и чартърни полети за периода 2003 - 2016г., трендови стойности
и прогноза по тренда до 2020г.
Какво показват данните на българския пазар  за 2016 г. (Приложение 1).
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Пред какви реалности сме изправени днес?

Днес сме изправени пред нови реалности – чувствително нарастване на
трафика, мощно навлизане на лоукост компаниите, в условията на антитерор-
промени в организацията и засилени мерки за сигурност.

Свидетели сме на безпрецедентна конкуренция на пазара на полети от/до
Българските летища.

Нискоразходните превозвачи вече се борят за пазара не само със, и може
би не толкова с българските авиокомпании и останалите класически превозвачи, но и
помежду си.

Наблюдава се преливане на пътници от чартърните превози към редовни
превози.  Това е тенденция от последните 10 години, и то засилваща се, като
резултат от усъвършенстване на информационните услуги и все по-голямото
предлагане на редовни линии, както като брой честоти, така и като брой обслужвани
дестинации.

Всичко това изисква преориентиране и нова пазарна стратегия на българските
авиокомпании – търсене на нови решения и правилно ориентиран пазарен
модел:

 Осмисляне на традиционното участие в редовни линии;
 Развитието на чартърните превози;
 Навлизане в трети страни –близко и далекоизточни дестинации, включително

чрез редовни линии, разширяване на пазара;
 По-дълбоко навлизане в европейския пазар, включително чрез изнасяне на

бази там;
 Оптимално съотношение цена/качество

През миналата година АБА постави въпроса за необходимостта от нова
стратегия за развитие на гражданското въздухоплаване в България, отговаряща на
приетата през декември 2015 г. Европейска Стратегия.

Кои са по-важните акценти в разработените от АБА насоки за национална
стратегия?

 Днес сме изправени пред ситуация, при която България е по-малко свързана
със страни извън Европа, околкото в годините преди 1990 г. Свързаността на
България със страни в и извън ЕС, вкл. с Източна Европа, е недостатъчна, а
междуконтинентална свързаност изобщо няма.

 Допълнителното осигуряване на свързаност с азиатските пазари ще е от
съществено значение за по-успешното развитие на българската икономика и
туризма. Развитието на връзките ще е шанс за българските авиокомпании да
разширят търговската си ниша.

 Проследявайки развитието на трафика, необходимостта от по-добра
свързаност и отчитайки близките хъбове, може би  е дошло времето да се
върнем към старата идея летище София да стане хъб – свързващо летище.
Реализираният проект за развитие на летище София (2006 г.) с нова пистова
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система и нов пътнически терминал, както и развитието на редовните превози
от български авиокомпании  не покриват идеята за хъб.

 Българските авиокомпании опитват да подобряват своите финансови
резултати чрез предлагане на капацитет най-вече извън Европейския съюз в
страни със сравнително слабо развита мрежа на авиационните превози или
страни, изпитващи недостиг от седалков и/или екипажен капацитет.

 Увеличаването на общия обем на пазара води до генериране на нови
работни места, във връзка с разширяването на  обхвата на дейности, пряко
или непряко свързани със самите авиационни превози. Създава е се и
допълнително търсене на туристически услуги, в резултат на пристигането на
повече чуждестранни пътници у нас.


