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1. Административна част
Обосновка на бъдещия бизнес
Въпреки и не чак толкова голяма държава, България, дори и през 21 век има
транспортни проблеми и затруднения. Проблемите и затруднения в транспорта са в
няколко насоки. Първата такава е сравнителни бавното придживане по цялата
железопътна траспортна мрежа в България. Средната скорост на един влак в България е
около 47-50 километра в час. Това прави пътуването много дълго и мъчително, ако
трябва да се пропътува голямо разстояние. Освен това БДЖ, като частно предприятие
от години са в криза и са били пред няколко фалита, това се отразява пряко на
клиентите, на техния комфорт, цени на билети , честота на влаковете и тн. Влаковете са
морално остарели и овехтели, мръсни и мизерни, защото няма финасови средстава за
подмяната им. Поглеждайки друг наземен транспорт, пътния, нещата също не са
цветущи. Състоянието на пътната ни инфраструктура не е много добра. В България
имаме само 760 километра автомагистрали за всички пътни артерии в страната. Всички
пътища са в окаяно състояние и това затруднява значително движението с коли и
автобуси. Цените на горивата след акцизи и други такси и начисления, в България
плащаме доста скъпо, това допълнително затруднява и оскъпява пътуванията. Друг
транспорт, въздушния, които е крайно ограничен, понеже имаме летища само в 4
големи български града, е прекалено скъп за голяма част от населението, колкото и
бърз да е. След цялото това изложение идва логичния въптос, няма ли друг начин, няма
ли някакъв алтернативен транспорт, който да е лесен за поддръжка, да съчетава всички
добри страни на всички видове транспорт и да не бъде скъп, да бъде достатъчно
достъпен за всички. Отговора не този въпрос е, че може да се създаде такъв транспорт,
колко и невероятно да звучи. Той ще съчетава в себе си – бързина, лукс, комфорт и
нормални цени за пътуването.

Същност на бизнеса
Същността на бизнеса се изразява в
това, че ще се предлага иновативен за този
момент вид транспорт наречен Speed Box.
По своята същност той ще наподобява
капсула, движеща са по релси, на
принципа на влака стрела, в големи тунели
(тръби) развиващ огромна скорост. Тези,
да ги наречем капсули, ще направят
пробив в начините за стигане от точна А
до точка Б, предлагайки иновация на приемлива цена.
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Основен недостатък на този бизнес ще бъде огромното капиталовложелние
което трябва да бъде направено в размер на няколко милярда лева. Финансирането от
един човек или компания би било непосилно, за това ще се създаде дружество, от
няколко инвеститори. За да бъде рентабилна и възвращаема тази инвестиция трябва да
се направи на ключови места в България с най-голям поток от хора между градовете.
Такива са градовете София – Пловдив – Стара Загора - Бургас, а на по-късен етап
Бурас – Варна. Като там минават стотици хиляди хора на месец и милиони на година.
Транспортните тунели ще свързват всички тези градова за да може да обхванат
максимален поток от хора, за да може максимално бързо да се възвърне инвестицията.
След като се пусне този маршрут и почне да се възвръща инвестицията, ще бъде
направен и маршрутът София – Варна.
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Техническа същност на Speed BOX
Сравнителен анализ на видовете транспорт в България
За да направим сравнителен анализ, първо ще приложим SWOT анализ,
представят транспорта в България.

1. Силни страни на транспортната система
• Благоприятно географско местоположение на страната, даващо възможности за
развитие на транзитните превози по направлението на петте Общоевропейски
транспортни коридори, пресичащи държавата и осигуряващо добри условия за
свързване на Западна и Централна Европа с Близкия Изток, Западна и Централна Азия
• Висока степен на изграденост и гъстота на съществуващата транспортна
инфраструктура – България разполага с над 19 хил. км. републикански пътища, над 6
хил. км. железен път, морски и речни пристанища и летища
• Развита система за обществен транспорт, обхващаща цялата страна
• Висока степен на електрификация на железопътния транспорт
• Изградени връзки на пристанищата за обществен транспорт с национално значение с
националната пътна и железопътна мрежа
• Обвързаност чрез р. Дунав с европейската система от канали за речно корабоплаване
• Работещи системи за таксуване ползването на транспортната инфраструктура
• Висока степен на либерализация на транспортния пазар
• Висока степен на хармонизация на транспортното законодателство с това на ЕС
• Проекти за развитие и модернизация на транспортната система, които са в процес на
изпълнение
• Изградена система за обучение и квалификация на транспортните кадри.
• Високо устойчив против земетресения

SPEED BOX

FUTURE SHOCKED

2. Слаби страни на транспортната система
• Незадоволително
инфраструктура

състояние

и

ниво

на

поддържане

на

съществуващата

• Инфраструктурен свръхкапацитет при твърде нисък трафик, който да заплаща
разходите за стандартното поддържане
• Наличие на „тесни места” в транспортната инфраструктура и недостатъчна
обвързаност с транспортните мрежи на съседните страни
• Недостиг на инфраструктура за високоскоростни превози
• Недостатъчно използване на потенциала на р. Дунав за превози в международно и
вътрешно съобщение
• Недостатъчно използване на транспортни схеми и технологии, съответстващи на
съвременното транспортно търсене (комбиниран/интермодален транспорт и логистика)
• Недостатъчно добре развита логистична инфраструктура
• Недостатъчна координация между видовете транспорт и липса на интегрирани мрежи
и услуги за обществен транспорт
• Недостиг на финансови средства за стандартно поддържане, модернизация и развитие
на наличната транспортна инфраструктура, както и за развитие на научноизследователската и развойната дейност
• Липса на сигурност при финансирането на инфраструктурни обекти и задълженията
за обществени услуги на държавно равнище
• Морално и физически остарял транспортен парк и претоварна техника в
пристанищата и терминалите
• Различна степен на пазарно развитие на отделните видове транспорт
• Липса на реална конкуренция в отделни сегменти на транспортния пазар
• Незадоволително качество на услугите за обществен транспорт (градски, крайградски,
железопътен транспорт)
• Липса на обходни пътища на населените места, водеща до влошена пътна
безопасност, замърсяване на околната среда, повишени социални и енергийни разходи
за автомобилния транспорт
• Нарастващ дял на авиацията при замърсяване на околната среда с шум и емисии на
въглероден диоксид и азотен оксид, в резултат от сравнително по-динамичното
развитие на отрасъла в последните години.
• Недостиг на специализирани пристанищни терминали, осигуряващи адекватен
капацитет, високоефективна и конкурентна работа
• Недостатъчен административен капацитет за управление и изпълнение на големи
инфраструктурни проекти
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• Ниско ниво на технологична съвместимост за движение по Общоевропейската
транспортна мрежа
• Ниско ниво на използване на информационни и телекомуникационни технологии в
сектора
• Относително ниско ниво на безопасността и сигурността на транспортната система и
услуги
• Изоставане в научните изследвания в транспортния сектор и приложението им в
практиката в резултат на ниското финансиране.

3. Възможности за развитие на транспортната система
• Ръст на търсенето на транспортни услуги
• Привличане на български и чуждестранни инвеститори и оператори и по- широко
използване на механизмите на публично-частното партньорство в резултат от доброто
геостратегическо положение на страната
• Модернизация на сектора чрез инвестиции в инфраструктурата и нови технологии
• Ефективно използване на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, като
възможност за развитие на транспортната система
• Повишаване на енергийната ефективност в транспортния сектор – изграждане на
централизирани системи за управление, въвеждане на нови енергийноефективни
транспортни средства, нови технологии и стимулиране на енергийноефективните
видове транспорт
• Привличане на международен транзитен трафик за ефективното използване на
транспортната инфраструктура
• Развитие на интермодални терминали и товарни селища
• Насърчаване развитието на екологосъобразните видове транспорт за постигане на
устойчива транспорта система
• Преместване на пристанищни терминали, причиняващи екологични проблеми, извън
централните градски зони
• Ръст на туристопотоците, балансирано териториално развитие и насърчаване на
регионалния туризъм
• Оптимизиране на навигационните условия и по-интензивно използване на р. Дунав
• Повишаване на качеството, безопасността и надеждността на транспортните услуги
чрез въвеждане на интелигентни системи за управление и контрол на транспорта
• Широко използване на ИКТ за развитие на интелигентна и усъвършенствана
транспортна инфраструктура
• Повишаване качеството на предоставяните от масовия обществен транспорт услуги.
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4. Заплахи за развитието на транспортната система
• Забавяне на реформите, преструктурирането и модернизацията на сектора или на
отделни подсектори
• Спад на международните транзитни потоци през страната
• Едностранно фокусиране върху развитието на международния транспорт и
пренебрегване потребностите на национално и/или вътрешно регионално ниво
• Намаляване търсенето на транспортни услуги в резултат на преструктурирането на
българската икономика към производства, които не изискват внос или износ на големи
количества суровини и полуготови продукти
• Забавяне в реализацията на приоритетните проекти, което увеличава риска част от
международните транзитни потоци да бъдат пренасочени през съседни страни
• Липса на гарантиран, финансово обезпечен ангажимент от страна на държавата по
отношение задължителните обществени услуги
• Нарастване на негативното въздействие върху околната среда и климатичните
промени от транспортната дейност
• Нарастване на енергоемкостта на транспорта
• Повишаване цените на петролните продукти на международния пазар
• По-нататъшно влошаване качеството на транспортната инфраструктура в резултат на
недостига на финансови средства за нейното поддържане, експлоатация и развитие
• Значителен ръст на пътуванията с лични моторни превозни средства, водещ до
изчерпване на капацитета на пътната мрежа в районите на големите агломерации и до
увеличаване на времето и разходите за транспорт, задръствания и вредни емисии
• Отлив на квалифициран кадрови потенциал.

От анализа можем да констатираме, че въпреки проблемите и заплахите, които
грозят транспорта, това се дължи на вече морално остарелите и амортизирани начини
за транспорт и от не чак толкова развити и разпространени модерни методи за
транспорт, и въпреки това има много неоползотворени ползи и възможности. Именно
точно такава е новият иновативен начин за транспорт Speed Box. В сравнение с
наземния транспорт (кола , влак , автобус и др.) той ще е значително по-бърз с
невероятните 600 километра в час, което е основен фактор за пътуващите. По друг
параметър – удобство – също така превъзхождаме своите конкунренти. По комфорт
единствено с конкурираме със самолетите, а относно цените превъзхождаме въздушния
транспорт и се конкурираме с наземния, като обаче съотношението цена – качество на
услугата ние ги надминаваме.
Предвид интересната същност и иновативността на идеята, създаването на една
такава транспортна мрежа би породила голям интерес към хората пътуващи често в
България между големите градове. Това би намалило клиентите на обикновените
начини за предвижване и би довело множество клиенти към този иновативен бизнес.
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2. За устройството Speed BOX
Невъобразимата транспортна система на бъдещето с името Speed BOX
предполага

използването

на

капсули,

които

със

хиперзвукова

скорост

ще

транспортират пътници в тръби със силно разреден въздух. Стометровите тръби, от
които ще бъде изградена такава магистрала, трябва да бъдат монтирани върху пилони,
да лежат на земята или под нея.

Над двете редици тръби, които ще возят хората в едната и другата посока, ще
бъдат разположени слънчеви батерии, които според авторите на проекта ще осигуряват
всички енергийни нужди на магистралата. Всяка капсула ще може да побира 28 души.
Става дума за вакуумен тунел, по който едва ли не със свръхзвукова скорост ще се
движат капсули с пътници. Системата ще работи на принципа на пневматичната поща и
вакуумните тръби от анимационния филм „Футурама”. Ускоряването на капсулите и
осигуряването на спирането ще се осъществяват със специални магнитни ускорители.
Движението ще бъде плавно – от електромагнитното поле и въздушната възглавница,
която ще се образува под капсулата. Нещо напомня на полета на шайбите в аерохокея
или пневматичната поща, която и сега се използва в някои болници в САЩ и Европа.
Натоварването в SpeedBox, независимо от скоростта, ще бъде само около 1 g.
Захранването ще се осигурява от слънчеви батерии, които ще се разположат върху
покрива на тунела.
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Сравнено с други транспорти..
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3. Финансова част
Ценоразпис:

Еднопосочен билет София – Пловдив........................................................... 30лв.
Еднопосочен билет София – Стара Загора.................................................... 40лв.
Еднопосочен билет София – Бургас................................................................ 50лв.
Еднопосочен билет Пловдив – Стара Загора................................................ 20лв.
Еднопосочен билет Пловдив – Бургас............................................................ 25лв.
Еднопосочен билет Стара Загора – Бургас.................................................... 30лв.
Такса багаж.......................................................................................................... 10лв.
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Прогнозни приходи:

След проучване на пътникопотока София – Пловдив – Стара Загора – Бургас
пресметнахме следните сезонни приходи:

Цена:

София – Пловдив
София – Стара Загора
София – Бургас
Пловдив – Стара Загора
Пловдив – Бургас
Стара Загора – Бургас
Багаж
Общо:

30.00 лв.
40.00 лв.
50.00 лв.
20.00 лв.
25.00 лв.
30.00 лв.
10.00 лв.

Потребители
през зимния
сезон:
100000
80000
150000
50000
70000
50000
200000
500000

Приходи
зимен сезон:
3 000 000.00 лв.
3 200 000.00 лв.
7 500 000.00 лв.
1 000 000.00 лв.
1 750 000.00 лв.
1 500 000.00 лв.
2 000 000.00 лв.
19 950 000.00 лв.

Потребители
през летния
сезон:
125000
100000
187500
62500
87500
62500
250000
625000

Приходи
летен сезон:
3 750 000.00 лв.
4 000 000.00 лв.
9 375 000.00 лв.
1 250 000.00 лв.
2 187 500.00 лв.
1 875 000.00 лв.
2 500 000.00 лв.
24 937 500.00 лв.

Прогнозни приходи за първата година: 44 887 500 лв.
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Прогнозни разходи:
След прочуване на цената на материалите изчислихме, че цената на
километър за изработване на тръбата (в двете посоки) излиза 3.5млн.
лв./км. Целият маршрут София – Пловдив – Стара Загора – Бургас излиза
380км. Сумата за изграждане на мрежата от тръби възлиза на 1.33млрд. лв.
Цената за изготвянето на 1 капсула излиза 500млн. Лв., като
първоначално ние ще започнем с 3 капсули – общо 1.5млрд. лв.
Общата сума на инвестицията е 2.83млрд. лева.
Компонент от превозното средство:
Структурата на капсулата и врати
Интериор и седалки
Задвижваща система
Батерии, мотор и охлаждаща
течност
Въздушни лагери
Въздушен компресор
Аварийни спирачки
Главен механизъм
Пасажери
Общо/Капсула

SPEED BOX

Стойност
90 650 лв.
94 350 лв.
30 750 лв.

Тегло
3 100
2 500
700

55 500 лв.

2 500

74 000 лв.
112 000 лв.
18 500 лв.
50 000 лв.

1 000
1 800
600
2 800
15 000

500 000 лв.

FUTURE SHOCKED

