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Устойчивото развитие на транспортната инфраструктура е от първостепенна важност 
за развитието на страната, а интеграцията на националната транспортна система с 
европейските транспортни системи оказва съществено влияние върху цялостното развитие 
на икономиката на Република България. Изпреварващото развитие на транспортната 
инфраструктура и на технологиите за превоз са в основата на икономическия растеж.

Транспортният сектор на България е от изключителна значимост за повишаване 
конкуретността на националната икономика и за обслужване на населението.

Неразделна част от националната транспортната система е железопътният транспорт.
ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" отговаря за управлението на 

железопътната инфраструктурна мрежа на България, която е част от европейската 
железопътна мрежа. 

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” е със статут на държавно 
предприятие, което провежда националната политика в областта на изграждането, 
поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура.

Компанията е свързано лице със своето дъщерно предприятие „ТРЕН” ЕООД с 
предмет на дейност: търговия с електрическа енергия, има участие в асоциирано 
предприятие, където упражнява значително влияние, но не и контрол върху финансовата и 
оперативната политика. ДП НК ЖИ има акционерно участие в „Зона за обществен достъп –
Бургас” АД в размер на 20% от общия капитал. 

ДП НК ЖИ е длъжна да поддържа надеждна инфраструктура, която да осигурява 
безопасност и равнопоставена достъпност на пътнически и товарни превозвачи. В тази 
връзка са насочени и значителните усилия към осигуряване на текущото поддържане и 
рехабилитация на железопътната инфраструктура.

Като Управител на жп инфраструктура в България, ДП НК ЖИ трябва да отговори на 
завишените изисквания, реализирайки необходимите проекти за достигане на проектните 
скорости на жп линиите, за реконструкция и тотална електрификация по Трансевропейските 
жп коридори, преминаващи през страната и постигане на оперативна съвместимост с 
трансевропейската железопътна система.
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Предметът на дейност на ДП НК ЖИ е: 
1. осигуряване използването на железопътна инфраструктура от лицензирани 

превозвачи при равнопоставени условия;
2. извършване на дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията 

на железопътната инфраструктура;
3. определяне и събиране на инфраструктурните такси от лицензираните 

железопътни превозвачи в съответствие с методика, приета от Министерския съвет по 
предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

4. разработване на графиците за движение на влаковете, съгласувано с 
превозвачите, а за пътническите превози - и с общините;

5. управление на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на 
изискванията за безопасност, надеждност и сигурност;

6. приемане на заявките на превозвачите за получаване на капацитет от 
железопътната инфраструктура за извършване на превоз при публично обявяване на 
капацитета на железопътната инфраструктура и предоставяне на достъп при условията, 
предвидени в закона за железопътния транспорт;

7. приемане и изпълнение на заявките на превозвачите за получаване на капацитет 
от железопътната инфраструктура във връзка с изпълнение на възложените им задължения 
за извършване на обществени превозни услуги;

8. изготвяне, поддържане и съхраняване на регистър, съдържащ данни за земята и 
обектите на железопътната инфраструктура;

9. разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на 
железопътния транспорт;

10. предоставяне на други услуги.
Модернизацията на железопътната инфраструктура през последните години е насочена 

към подобряване и увеличаване на технико-експлоатационните параметри на железния път, 
контактната мрежа, съобщителната и осигурителна техника по общоевропейските 
транспортни коридори.

Изграждането и поддържането на модерна железопътна инфраструктура е свързано с 
фактора време и осигуряване на стабилни финансови потоци, затова от изключително 
значение е максималното усвояване на европейските фондове за нови и значими 
инфраструктурни проекти. 

Основните източници за финансиране на железопътната инфраструктура са: 
Държавният бюджет, ОП "Транспорт", Фондовете на евросъюза по различните видове 
програми като TEN-T, Marco Polo, както и Кохезионния и Структурните фондове, които 
осигуряват съфинансиране за проекти, свързани и допринасящи за развитието на 
интермодалния транспорт и намаляване емисиите на въглероден диоксид, както и кредити 
от международни финансови институции.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДП НК ЖИ
Целта на развитие на железопътната инфраструктура е изграждане и развитие на 

ключовите транспортни връзки от национално, трансгранично и европейско значение и 
постигане на необходимата оперативна съвместимост на основните железопътни артерии с 
трансевропейската железопътна система, както и свързване на основната железопътна 
мрежа на България с тази на съседните страни. 

За реализирането на основните си приоритети ДП НК ЖИ се стреми към:
 Оптимизиране на капацитета и ефективността на съществуващата инфраструктура;
 Реконструкция и подновяване на железопътните линии, разположени по 

общоевропейските транспортни оси с цел повишаване на проектните скорости, въвеждане 
на технологична съвместимост за движение по трансевропейската транспортна мрежа;
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 Повишаване на равнището на конкурентноспособност (по отношение на качество 
и ефективност), което да възстанови позицията на железопътния транспорт като основен 
вид транспорт за пътници и товари;

 Провеждане на активна технологична и търговска политика за задоволяване на 
потребностите на клиентите от качествено обслужване – сигурност, надеждност, 
целогодишност и екологичност на предоставяните услуги;

 Поддържане на активна инвестиционна политика по отношение на привличане на 
различни източници на финансиране извън Държавния бюджет;

 Разработване на План за внедряване на ERTMS в съответствие с европейските 
директиви за развитие на жп транспорт;

 Привличане на частни инвестиции в инфраструктурата;
 Провеждане на гъвкава тарифна политика за инфраструктурните такси чрез 

въвеждане на новата методика;
 Разширяване на пазарния дял на комбинираните превози чрез развитие на 

терминалната инфраструктура;
 Развитие на интермодалния транспорт;
 Успешно усвояване на средствата от Кохезионния фонд и другите 

присъединителни фондове на ЕС;
 Подобряване на транспортния достъп на регионално ниво до транспортните 

коридори и стимулиране развитието на пограничните райони.

През 2011 г. ДП НК ЖИ се стремеше да подобри изпълнението на следните задачи:
 Изготвяне и утвърждаване на процедури за разпределение на капацитетите;
 Повишаване на качеството и ефективността на железопътните превози, чрез 

ремонт на жп линии за възстановяване на проектните скорости и начало на изграждане на 
високоскоростни отсечки за съкратено времепътуване и увеличена скорост с интерсити 
влакове;

 Модернизиране на приемните здания и площите около тях в гари по определени 
приоритети (гранични гари, интерсити гари, централни гари в големи градове и др.);

 Приложение на фирмената програма за управление на отпадъците на ДП НК ЖИ;
 Изготвяне на предложения за отдаване на концесия на малодеятелни железопътни 

линии и на приемните здания на основните железопътни гари;
 По-широко използване на инструментите на публично-частното партньорство;
 Развивитие и предлагане на комбиниран транспорт. Създаване на подходящи 

условия за развитие на транспортната логистика.
За ДП НК ЖИ е от особенна важност ефективното и целесъобразно усвояване на 

всички финансови средства, в т.ч. на предоставените по ОПТ, ТЕN-T и чрез капиталов 
трансфер от държавния бюджет средства по инвестиционни проекти и др. Целта е постигане 
на технически и технологични резултати, които повишават конкурентноспособността на 
железопътния транспорт. Във връзка с това предприятието се стреми да:

 Целесъобразно, ефективно и икономично използване на финансовите приходи на 
предприятието;

 Ефективно усвояване на средствата за инвестиции и текущ ремонт;
 Усъвършенстване политиката на планиране и програмиране на финансовите 

средства;
 Намаляване на неексплоатационните разходи и неефективни разходи с цел 

намаляване ефекта на икономическата криза;
 Намаляване на загубата от дейността и подобряване на финансовия резултат;
 Да има 1% възвръщаемост от общо активи;
 Да намали периода за събиране на вземанията на 60 дни.
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ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ И УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАНСИРАНЕТО НА 
ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Развитието, модернизацията, поддържането и ремонта на жп инфраструктурата е 
сложен и дълъг процес, който зависи както от организацията на работата, така и от 
осигуреното финансиране. При държавното регулиране на транспортния пазар, 
задълженията, които ще поеме и ще изпълнява държавата, най-общо могат да се обединят в
две посоки: (1) държавни инвестиции и компенсации, както в самия железопътен сектор, 
така и в конкурентните видове транспорт, за гарантирането на устойчиво развитие и (2) 
политика в областта на потребителските такси за достъп до съответната инфраструктура.

Размерът на финансирането се определя в рамките на дългосрочен договор между 
държавата, представлявана от Министъра на финансите и от Министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията - от една страна и ДП НК ЖИ - от друга. 

От 29.12.2010 г. влезе в сила нов 5 годишен Договор между Република България и 
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”. Цел на този Договор е 
осигуряване на дългосрочно планиране и финансиране от държавата на дейностите по 
изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната 
инфраструктура. Финансирането от страна на държавата се осъществява чрез капиталови 
трансфери (суми, предоставени целево и безвъзмездно от републиканския бюджет с 
инвестиционно предназначение) и/или субсидии (суми, предоставени безвъзмездно от 
републиканския бюджет за текуща дейност с общо и/или целево предназначение).

Производствен капацитет и степен на натовареност
ДП НК ЖИ като управител на железопътната инфраструктура предоставя 

използването й от лицензирани превозвачи при равнопоставени условия.
Производственият капацитет на железопътната мрежа е сравнително постоянна 

величина от 28 000 хил. влаккилометри за товарни превози и 35 000 хил. влаккилометри за 
пътнически превози. Средната използваемост на капацитета в последните години 
непрекъснато намалява и е около 30% в товарни превози и 68% в пътническите превози. 
Повишено запълване на капацитета се достига в определени железопътни участъци и линии 
поради извършване на ремонти на железния път и другите съоръжения. Ниската 
натовареност на някои железопътни линии, намалените приходи от инфраструктурните 
такси и необходимостта от оптимизиране на разходите на Компанията, наложи 
ограничаване на разходите по някои слабонатоварени лини само на ниво охрана и аварийни 
ремонти.

През 2011 г. се забелязва оживление на пазара и на икономиката на страната, което е 
видно и от лекото повишаване в натуралните показатели, както и в приходите на 
предприятието от инфраструктурни такси.

Сравнението на натуралните показатели за 2011 г. и отчетените през 2010 г. показва 
лек ръст във влаккилометрите с 605 290 (2%) и в брутотонкилометрите с 459 030 417 (3,4%). 

Таблица № 1

Натурални и стойностни
измерители

Влаккилометри
Брутотон

километри 

Приходи от
инфраструктурни

такси (хил.лв.)

Отчет 2011 г. 31 242 807 13 896 301 512 95 620

Отчет 2010 г. 30 637 517 13 437 271 095 90 763

Изменение 2011-2010 в (+/-)                   605 290            459 030 417                        4 857 

Изменение 2011-2010 в  (%) 2,0% 3,4% 5,4%
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ДП НК ЖИ предоставя на железопътните превозвачи услуги, съгласно Наредба 41

I. Услуги, включващи се в достъпа до железопътната инфраструктура:
1. Обработка на заявките за ползване капацитети на инфраструктурата;
2. Право за използване на предоставените капацитети;
3. Използване на железопътните коловози в експлоатационни пунктове;
4. Сигнализация, регулиране, управление на движението, комуникация и предлагане на 

информация за движението на влаковете;
5. Друга информация, необходима за въвеждането или експлоатацията на 

обслужването, за което е предоставен съответен капацитет.

II. Услуги за обслужване и поддръжка:
1. Използване на системите за енергозахранване на ел. тракция, при наличие на такива;
2. Ползване на съоръжения за зареждане с гориво;
3. Използване на сгради и други съоръжения в пътническите гари;
4. Използване на товарно-разтоварни площадки или терминали;
5. Използване на разпределителните гари;
6. Използване на гарите за композиране на влаковете;
7. Използване на коловози за гариране на возила;
8. Използване на съоръжения за поддръжка и други технически съоръжения.

III. Допълнителни услуги:
1. Осигуряване на тракционен електрически ток;
2. Предварително затопляне на пътническите вагони;
3. Доставяне на гориво и създаване на условия за маневрена дейност;
4. Изпълнение на договори за превоз на опасни товари, в т. ч. контролни дейности, 

съдействие при движението на специални влакови композиции.

IV. Съпътстващи услуги:
1. Осигуряване на достъп до телекомуникационната мрежа;
2. Предоставяне на допълнителна информация;
3. Осигуряване технически контрол на подвижния състав и други.

ДП НК ЖИ предоставя на външни фирми и услуги, невключени в Наредба 41, като:
1. Предоставяне на терени и сгради под наем;
2. Продажба на ломен камък, трошен камък, фракции от кариери собственост на 

Компанията;
3. Услуги от цех за заварки в гр. Шумен;
4. Услуги от работилници;
5. Предоставяне на машини и съоръжения за временно ползване;
6. Ползване на вагонни везни;
7.   Измиване, дезинфекция и дезинсекция на вагони и контейнери в дезинфекционните 

станции и пунктове;
8.   Ревизии на стоманени и стоманобетонни мостове;
9. Ревизия, проверка и основен ремонт на измервателни уреди /манометър, 

скоростомер, тахопреобразовател, електромер и др.;
10. Технически надзор на индустриалните железопътни клонове;
11. Услуги по ландшафт и др.
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ПАЗАРЕН АНАЛИЗ
Взаимоотношения с клиенти
Лицензираните превозвачи, които имат право на ползване на железопътната 

инфраструктура през 2011 г. са: ХОЛДИНГ БДЖ ЕАД, БЖК АД, Булмаркет-ДМ ООД, 
Унитранском АД, Газтрейд АД, Рейл Карго Австрия АД, Ди Би Шенкер Рейл 
България ЕООД, ДП Транспортно строителство и възстановяване и „Експрес сервиз” 
ООД са новите лицензирани превозвачи през 2011 година.

Извършените превози, изразени във влаккилометри и брутотонкилометри, и 
реализираните от тях приходи за 2011 г. и 2010 г. по превозвачи, са показани в таблиците:

Таблица № 2

ПРЕВОЗВАЧИ 
Приходи

от инфр. такси
за 2011 г. в лв.

Приходи
от инфр. такси
за 2010 г. в лв.

Изменение
2011/2010

(+/-) 

Изменение
2011/2010

(%) 

Холдинг БДЖ ЕАД 82 213 638 80 918 821       1 294 817 2%

БЖК АД 8 257 180 7 414 490          842 690 11%

Булмаркет - ДМ ООД 1 934 282 1 243 735          690 547 56%

Газтрейд АД 131              (131)

Рейл карго Австрия АД 1 589 5 417           (3 829) -71%

ДБ Шенкер Рейл България ЕООД 3 180 777 1 180 102       2 000 675 170%

ДП ТСВ 31 631            31 631 

Експрес Сервиз-ООД 1 356              1 356 

Общо приходи от
инфраструктурни такси

95 620 453 90 762 696 4 857 757 5%

Независимо от отчетения ръст на приходите спрямо 2010 г. от 5% или с 4 857 хил. лв., 
същите са по-малко с 6 153 хил. лв. от реализираните приходи през 2009 г., което е 
вследствие на намалените инфраструктурни такси с Постановление № 327 /30.12.2009 г.

Таблица № 3

товарни превози - натурални измерители 

отчет 2011 г.  отчет 2010 г.
изменение
2011/2010

(+/-) 

изменение
2011/2010

(+/-) 

изменение
2011/2010

(%) 

изменение
2011/2010

(%) ПРЕВОЗВАЧИ 

влаккм.
хил.

брутотон
км

влаккм.
хил.

брутотон
км

влаккм.
хил.

брутотон
км

влаккм.
хил.

брутотон
км

 Холдинг БДЖ ЕАД 5 734 326 5 980 027 5 351 317 5 616 561 383 009 363 466 7,16% 6,47%

 БЖК АД 963 342 1 348 342 858 217 1 256 120 105 125 92 222 12,25% 7,34%

Булмаркет - ДМ ООД 255 732 267 391 166 246 178 686 89 486 88 705 53,83% 49,64%

Рейл карго Австрия АД 23 4 878 577 -855 -573 -97,38% -99,31%

Ди Би Шенкер Рейл Б-
Я ЕООД

350 984 560 390 127 684 222 078 223 300 338 312 174,88% 152,34%

ДП ТСВ 5 968 2 231 5 968 2 231

Експрес сервиз ООД 341 47 341 47

ОБЩО 7 310 716 8 158 432 6 504 342 7 274 022 806 374 884 410 12,40% 12,16%
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През 2011 г. се отчита завишение в отчетените натурални показатели при Холдинг 
БДЖ ЕАД, БЖК АД, Булмаркет-ДМ ООД, многократно е нарастнала дейността на Ди Би 
Шенкер Рейл България.

От следващата графика се вижда процентното съотношение на получените приходи от 
товарни превози през 2011 г. по превозвачи:

Графика № 1

Експрес Сервиз-
ООД
0,00%

Холдинг БДЖ 
ЕАД 

75,62%

 БЖК АД
14,99%

ДБ Шенкер 
Рейл България 

ЕООД
5,87%

"Булмаркет - 
ДМ" ООД

3,47%

ДП ТСВ
0,05%

Рейл карго 
Австрия АД

0,00%

Пазарен дял на извършена работа в натурални и стойностни измерители по 
превозвачи

През 2011 г. железопътната инфраструктура беше предоставена за използване като 
цяло от всичките лицензирани жп превозвачи (БДЖ -Товарни превози ЕООД, БДЖ-
Пътнически превози ЕООД, БЖК АД, Булмаркет-ДМ ООД, Унитранском АД, 
Газтрейд АД, Рейл Карго Австрия АД, Ди Би Шенкер Рейл България ЕООД).

 През 2011 г. бяха сключени договори с два нови жп превозвача: на 25.10.2011 г. с 
железопътен превозвач ДП Транспортно строителство и възстановяване, а на 
23.12.2011 г. с железопътен превозвач „Експрес сервиз” ООД.

БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД
БДЖ - Пътнически превози ЕООД е единствен лицензиран превозвач за превоз на 

пътници и багажи по железопътната мрежа на Р. България.
Пазарен дял на БДЖ ПП ЕООД в пътнически превози като цяло:
Влаккилометрова работа – 100,00%;
Брутотонкилометрова работа – 100,00%;
Приходи от инфраструктурни такси – 100,00%.
Отчетените натурални и стойностни измерители през 2011 г. показват спад в обема на 

пътническите превози като цяло спрямо отчетените натурални и стойностни измерители за 
същия период на 2010 г. с около 4%.

Пазарен дял на БДЖ ПП ЕООД в изолирано движение:
Влаккилометрова работа – 77,93%;
Брутотонкилометрова работа – 76,18%;
Приходи от инфраструктурни такси – 77,52%.

БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД
БДЖ - Товарни превози ЕООД е лицензиран превозвач за превоз на товари по 

железопътната мрежа на Р. България.
Пазарен дял на БДЖ Товарни превози ЕООД в товарни превози:
Влаккилометрова работа – 78,44%;
Брутотонкилометрова работа – 73,30%;
Приходи от инфраструктурни такси – 75,62%.
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Отчетените натурални и стойностни измерители за 2011 г. показват увеличаване на 
превозите с около 97-98% спрямо отчетените натурални и стойностни измерители през 
2010 г. Причината е преразпределяне (заявяване и отчитане) на товаропотока от Холдинг 
БДЖ ЕАД към БДЖ - ТП ЕООД. От началото на 2011 г. всички товарни влакове се отчитат 
за сметка на БДЖ - ТП ЕООД.

Пазарен дял на БДЖ Товарни превози ЕООД в област изолирани локомотиви:
Влаккилометрова работа – 4,08%;
Брутотонкилометрова работа – 4,15%;
Приходи от инфраструктурни такси – 4,04%.

БЪЛГАРСКА ЖЕЛЕЗОПЪТНА КОМПАНИЯ АД
БЖК АД е лицензиран превозвач за превоз на товари по железопътната мрежа на 

Р. България.
Пазарен дял на БЖК - АД в област товарни превози:
Влаккилометрова работа – 13,18%;
Брутотонкилометрова работа – 16,53%;
Приходи от инфраструктурни такси – 14,99%.
При БЖК АД се наблюдава леко повишение на превозите на товари за периода през 

2011 г. В сравнение със същия период на 2010 г. извършената влаковата работа се е 
повишила с около 12%.

Пазарен дял на БЖК - АД в област изолирано движение:
Влаккилометрова работа – 11,71%;
Брутотонкилометрова работа – 13,63%;
Приходи от инфраструктурни такси – 12,38%.

БУЛМАРКЕТ – ДМ ООД
Булмаркет - ДМ ООД е по-скромен превозвач в сравнение с възможностите на БДЖ 

ТП ЕООД, БЖК АД, Ди Би Шенкер Рейл България ЕООД поради, което те не биха могли да 
окажат съществено влияние в превозите на товари с железопътен транспорт.

Пазарен дял на БУЛМАРКЕТ - ДМ ООД в област товарни превози:
Влаккилометрова работа – 3,50%;
Брутотонкилометрова работа – 3,28%;
Приходи от инфраструктурни такси – 3,47%.
Въпреки, че Булмаркет-ДМ ООД има сравнително малък обем превози, през 2011 г. се 

наблюдава ръст с около 54% във влаковата работа в сравнение със същия период на 2010 г.
По показател ръст на превозите Булмаркет-ДМ ООД е втори, след Ди Би Шенкер Рейл 
България ЕООД. 

Пазарен дял на БУЛМАРКЕТ - ДМ ООД в област изолирано движение:
Влаккилометрова работа – 4,36%;
Брутотонкилометрова работа – 4,08%;
Приходи от инфраструктурни такси – 4,25%.

УНИТРАНСКОМ АД
Унитранском АД е лицензиран превозвач за превоз на товари по железопътната мрежа 

на Р.България.
Унитранском АД няма извършени превози за втора поредна година (2010 г. и 2011 г). 

ГАЗТРЕЙД АД
Газтрейд АД е лицензиран превозвач за превоз на товари по железопътната мрежа на 

Р. България.
Газтрейд АД няма извършени превози през 2011 г., както и за същия период на 2010 г. 

„РЕЙЛ КАРГО АВСТРИЯ” АД ВИЕНА
Рейл Карго Австрия АД е лицензиран национален превозвач за извършване на 

железопътни транспортни товарни услуги по железопътната мрежа на Р. България.
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Пазарен дял на РЕЙЛ КАРГО АВСТРИЯ АД в област товарни превози:
Влаккилометрова работа – 0,00%;
Брутотонкилометрова работа – 0,00%;
Приходи от инфраструктурни такси – 0,00%.
Пазарен дял на РЕЙЛ КАРГО АВСТРИЯ АД в област изолирано движение:
Влаккилометрова работа – 0,10%;
Брутотонкилометрова работа – 0,08%;
Приходи от инфраструктурни такси – 0,10%.

ДИ БИ ШЕНКЕР РЕЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ди Би Шенкер Рейл България ЕООД е лицензиран национален превозвач за 

извършване на железопътни транспортни товарни услуги по железопътната мрежа на 
Р България.

Пазарен дял на Ди Би Шенкер Рейл България ЕООД в област товарни превози:
Влаккилометрова работа – 4,80%;
Брутотонкилометрова работа – 6,87%;
Приходи от инфраструктурни такси – 5,87%.
Средно дневно извършената влакова работа се е увеличила с 37% през 2011 г. Ди Би 

Шенкер Рейл България ЕООД е водещ по ръст на товарните превозите за 2011 г.
Пазарен дял на Ди Би Шенкер Рейл България ЕООД в област изолирано

движение:
Влаккилометрова работа – 1,65%;
Брутотонкилометрова работа – 1,75%;
Приходи от инфраструктурни такси – 1,56%.

ДП ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
ДП ТСВ е лицензиран национален превозвач за извършване на железопътни 

транспортни товарни услуги по железопътната мрежа на Р. България.
Пазарен дял на ДП ТСВ в област товарни превози:
Влаккилометрова работа – 0,08%;
Брутотонкилометрова работа – 0,03%;
Приходи от инфраструктурни такси – 0,05%.
Пазарен дял на ДП ТСВ в област изолирано движение:
Влаккилометрова работа – 0,17%;
Брутотонкилометрова работа – 0,12%;
Приходи от инфраструктурни такси – 0,15%.

„ЕКСПРЕС СЕРВИЗ” ООД
„Експрес сервиз” ООД е лицензиран национален превозвач за извършване на 

железопътни транспортни товарни услуги по железопътната мрежа на Република България в 
края на 2011 г., поради което няма отчетен дял в разпределението на товарните превози.

Маркетинг
Маркетингова политика
След получаване на мотивираното становище на Европейската комисия – Нарушение 

№ 2008/2102 на ЕК на основание грешки в прилагането на първи железопътен пакет, 
касаещи формирането на инфраструктурните такси и свързаното с това неизпълнение от 
страна на България на чл. 7, параграф 3 и чл. 8 параграф 1 от Директива 2001/14/ЕО от 
страна на ДП НК „Железопътна инфраструктура” през 2010 г. беше подготвена нова 
Методика за формиране на инфраструктурните такси. Прилагането на новата Методика 
наложи промяна в нормативната уредба, касаеща железопътния транспорт. В тази връзка 
през 2011 г. бяха изменени и допълнени Закона за железопътния транспорт, други закони и 
нормативни документи, отнасящи се до отговорностите, начина на формиране и разходване 
на инфраструктурните такси.
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Методиката за формиране на инфраструктурната такса определя таксата за 
минималния пакет за достъп до железопътната инфраструктура и е въз основа на разходите 
на ДП НК ЖИ, произтекли директно в следствие на извършването на влаковата услуга.

Инфраструктурната такса за достъп и използване на железопътната инфраструктура е 
под формата на променлива такса, отразяваща действителното използване на железопътната 
инфраструктура и направените във връзка с това преки разходи за използване на:

 „Железен път и съоръжения”;
 „Сигнализация и телекомуникации”;
 „Управление на движението”;
 Разходи за поддръжка на тежка пътна механизация и стрелки в гаровите коловози.

Размерът на инфраструктурните такси на ДП НК ЖИ е в зависимост от 
прилаганата Тарифа за тяхното формиране, както и от обема на превозите по 
железопътната инфраструктура, изразени във влаккилометри и брутотонкилометри.

Формирането на таксата и определяне на размера на ставките на инфраструктурната 
такса, са на база отчетени преки разходи и извършена работа по железопътната 
инфраструктура за предходна година.

Размера на ставките на компонентите влаккилометър и брутотонкилометър се 
определят както следва:

- за влаккилометър – преките разходи произтекли директно в следствие на 
извършването на влаковата услуга за „Сигнализация и телекомуникации”, и „Управление на 
движението” за предходна година, отнесени към реализираната обща влакова работа от 
превозвачите по железопътната инфраструктура изразена във влаккилометри за същия 
период.

- за брутотонкилометър - преките разходи в „Железен път и съоръжения” и „Разходи за 
поддръжка на тежка пътна механизация и стрелки в гаровите коловози” за предходна 
година, отнесени към реализираната обща влакова работа от превозвачите по железопътната 
инфраструктура изразена в брутотонкилометри за същия период.

АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ НА ДП НК ЖИ
Управление на движението на влаковете и капацитета
Извършена работа в натурални и стойностни измерители:
Достъпът и използването на железопътната инфраструктура става на база 

предварителни заявки за капацитет. УДВК извършва обработка на заявките за ползване 
капацитета на инфраструктурата и осигурява правото за използване на предоставените 
капацитети на лицензираните превозвачи.

УДВК извършва управление на движението, осъществява комуникация при 
управлението на превозния процес и предлага информация за движението на влаковете. 
Обработва и подава информация, необходима за въвеждането или експлоатацията на 
обслужването на влаковите трасета, за които е предоставен съответен капацитет.

Общо за 2011 г. е реализирана 31 242 807 влаккилометрова и 13 896 301 512 
брутотонкилометрова работа. Приходите от инфраструктурни такси за 2011 г. са в 
размер на 95 620 хил. лв. в т. ч. от такса преминаване 79 981 хил. лв. и такса 
резервация 15 639 хил. лв.

Извършена работа в натурални и стойностни измерители:
В товарни превози:
През 2011 г. е реализирана 7 310 716 влаккилометрова работа и 8 158 432 094

брутотонкилометрова работа. Реализираните приходи от инфраструктурни такси са в размер 
на 53 798 хил. лв., в т. ч. от такса преминаване 44 804 хил. лв. и от такса резервация 8 994 
хил. лв. и са натоварени 14 906 290 нето тона товар.
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В пътнически превози:
През 2011 г. е реализирана 22 917 438 влаккилометрова работа и 5 630 645 996

брутотонкилометрова работа. Реализираните приходи от инфраструктурни такси са в размер 
на 40 250 хил. лв., в т. ч. от такса преминаване 33 986 хил. лв. и от такса резервация 6 264 
хил. лв.

От изолирани локомотиви:
През 2011 г. е реализирана 1 014 653 влаккилометрова работа и 107 223 422

брутотонкилометрова работа. Реализираните приходи от инфраструктурни такси са в размер 
на 1 572 хил. лв., в т. ч. от такса преминаване 1 191 хил. лв. и от такса резервация 381 хил. 
лв.

Структурата на приходите от инфраструктурни такси през 2011 г. по видове движение 
е показана в графиката:

Графика № 2
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През 2011 г. приходите от инфраструктурни такси са с 4 857 хил. лв. повече от 
реализираните през 2010 г.

I. Дейност “Управление на движението на влаковете и гаровата 
дейност”

Основна задача на дейността през 2011 г. беше осигуряване на равнопоставен 
достъп до железопътната инфраструктура и планиране на влаковата работа, съобразена с 
инвестиционната програма и строително-ремонтните дейности по железопътната 
инфраструктура на ДП НК ЖИ при осигуряване на безопасно движение на влаковете в 
съответствие с ГДВ, изчисляване на инфраструктурните такси за използване на 
железопътната инфраструктура и осигуряване на отчетна и статистическа информация, 
относно натоварването по железопътната инфраструктура.

Експлоатационна дейност
Поделение „Управление на движението на влаковете и капацитета” при ЦУ на 

ДП НК ЖИ, през 2011 г. е изпълнявало своята дейност в съответствие с Бизнес-плана 
на предприятието за 2011 г., като е реализирало конкретно следните дейности:

 Разработeн е График за движение на влаковете (ГДВ) в цялата мрежа на 
ДП НК ЖИ за 2011/2012 г. по заявки на превозвачите, като за пътническото движение те се 
съгласуваха и със съответните общини. Създадена е организация и ГДВ е въведен в сила от 
11.12.2011 г. През периода своевременно е актуализиран разработения от поделението 
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текущ ГДВ във връзка със строително – ремонтни и възстановителни работи, произшествия 
и други извънредни ситуации, като бяха разработени редица „прозорци” и допълнителни 
разписания;

 Създадена е организация за денонощно управление на движението на влаковете, в 
изпълнение на ГДВ, чрез диспечерския апарат в Централно диспечерско ръководство и 
звената „Оперативно диспечерски” на поделение „Управление на движението на влаковете 
и капацитета” в София, Пловдив и Горна Оряховица;

 Приемат се заявките на железопътните превозвачи, като след обработката им се 
осигурява равнопоставен достъп до инфраструктурата;

 Ежедневно се отчита произведената работа и се изчисляват инфраструктурните 
такси, като е създадена организация за непрекъснат контрол върху въведените данни за 
движението, състава и тежината на влаковете;

 Създадена е непрекъсната организация и контрол за денонощно управление на 
влаковото движение и извършване на маневрената работа на ниво гари, при спазване на 
нормативните документи по безопасността на превозите. В зависимост от настъпили 
изменения се актуализират: нормативната уредба, коловозното развитие, техническата 
съоръженост и/или оперативната обстановка, гаровите нормативни документи 
/Технологията и приложенията към нея/;

 Контролира се работата на участъковите инспектори в секторите „Безопаност и 
контрол на движението” и на влаково-диспечерския апарат в звената „Оперативно 
диспечепски” в регионите София, Пловдив и Горна Оряховица. Проследява се 
разследването на железопътните произшествия и инциденти, като председатели на 
оперативните групи са участъкови инспектори или началници на гари;

 Проверено е съответствието с нормативната уредба и са съгласувани 61 Таблици на 
маршрутните зависимости на гарови осигурителни инсталации;

 Проучени са исканията за прекъсване действието или удължаване срока за това на 
146 устройства на гаровата и междугаровата осигурителна техника, като при наличие на 
всички изисквания са подготвяни и пускани съответните разрешения за прекъсване;

 Проведени са практически изпити за работа с осигурителната техника на 83 
новоназначени началници на гари и влакови диспечери, като при назначаване на нови 
своевременно се вземат мерки за провеждането на изпит в определените срокове;

 Издадени са 12 броя заповеди за закриване и откриване на гари след щателна 
преценка за тяхната необходимост;

 Извършена е категоризация на Експлоатационните пунктове във връзка с оценка на 
структурните звена, чрез анализ на функционалните, експлоатационни и икономически 
характеристики в поделение УДВК;

 С цел оптимизиране на персонала в гаровото стопанство, както и капацитета на 
мрежата, бяха създадени работни групи за всички разпределителни гари, като се взеха 
драстични мерки за закриване и демонтиране на съоръжения и коловози и за намаляване на 
експлоатационен персонал. Всичко това беше отразено в Протоколи за гарите Подуяне 
разпределителна, Горна Оряховица разпределителна, Синдел разпределителна и др. 
Протоколите са одобрени, изпълнението им е в ход и се контролира от специалисти на 
УДВК;

 С цел недопускането на извънреден труд и намаление на неефективните разходи е 
извършено проучване и са издадени заповеди, за закриване за служба „движение” за част от 
денонощието на 160 гари и разделни постове, както и закриването на определени работни 
места за част от денонощието;

 Централното поделение осъществява цялостно снабдяване на поделение УДВК и 
поделения УДВГД София, Пловдив и Горна Оряховица с материали, консумативи, 
униформено, работно и специално работно облекло, образци и др. Наблюдава се и се 
контролира хода на зимната подготовка в регионалните поделения;
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 Въведени са в експлоатация две нови електронни гарови централизации в гарите 
Катуница и Поповица;

 Закрито е функционирането на КСАУДВ София – Пловдив и ДЦ София – Карлово 
като е създадена нова организация на управление на влаковата работа в участъците;

 Въведена е нова организация на движението и обслужването на служебната 
кореспонденция на централното управление на ДП НК ЖИ и поделенията със значителен 
икономически ефект;

 Експерти от поделението участват в работни групи към ЗУИП за всички 
предвидени инфраструктурни обекти на компанията за оказване на техническа помощ и 
съдействие. Проверяват се проектите на инфраструктурните обекти, като се изготвят 
становища на поделение УДВК;

 Създадена е организация за функциониране и се провеждаше непрекъснат контрол 
върху дейностите: продажба на билети и таксуване на колети от служители на ДП НК ЖИ, 
измерване на вагони на вагонни везни и почистване и дезинфекция на вагони;

 Актуализиран е Документа за състоянието на железопътната инфраструктура 
/Референтния документ/ в частта му, за която отговаря поделение УДВК.

ІІ. Дейности по ремонт на железния път и съоръженията
Определяща роля за пазарния принос в транспортния процес на железопътния 

транспорт има железопътната инфраструктура, включваща основно железния път и 
неговите съоръжения.

Състояние на железния път и съоръженията
Състоянието на железния път е определящо за скоростите в Графика за движение на 

влаковете (ГДВ), сигурността на превозите. Негативно влияние върху допустимите 
максимални скорости, времепътуването, комфорта и експлоатационните разходи оказват 
просрочените ремонти. Същите акумулират нереализирани разходи за текущо поддържане, 
които отложени във времето от една страна влошават качеството на предлаганата услуга, а 
от друга изискват допълнителни разходи за възстановяване на техническите параметри на 
железопътната инфраструктура. Основен източник за покриване на преките разходи, 
свързани с преминаването на влаковете по железопътната мрежа са инфраструктурните 
такси.

Основните параметри на железопътната мрежа на ДП НК ЖИ, поддържани от 
поделение „Железен път и съоръжения” са:

 Общата разгъната дължина (ОРД) на железопътната мрежа е 6 638 км, от която с 
нормално междурелсие 1 435 мм – 6 482 км (или 97,65% от ОРД), в т.ч: Дължина на открит 
железен път с нормално междурелсие (неразгъната) – 3 947 км (или 59,46% от ОРД);
Дължина на гарови коловози – 1 558 км (или 23,5% от ОРД); Дължина на единични жп 
линии и гарови коловози с междурелсие 760 мм – 141 км; Безнаставов релсов път – с обща 
разгъната дължина 1 780 км (или 26,8% от ОРД);

 Гарови коловози с широко междурелсие (1520 мм) – 15 км;
 Брой железопътни стрелки – около 7 530 бр.;
 Брой жп прелези – 806 бр.;
 Брой на жп мостове – 965 бр., с обща дължина 39,5 км, в т.ч.: със стоманена 

конструкция – 297 бр., с обща дължина 12,9 км; със стоманобетонова конструкция – 668 бр., 
с обща дължина 26,6 км;

 Брой тунели – 186 бр., с обща дължина 47,53 км.
В по-голямата си част техническото състояние на железния път и съоръженията, като 

основни елементи на железопътната инфраструктура, не кореспондира със завишените 
европейски изисквания по отношение на скорости, осови натоварвания и комбиниран 
транспорт.
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Железопътната инфраструктура на Република България предоставя скорости на 
движение, които все още не отговарят в достатъчна степен на поетите международни 
ангажименти за развитие на железопътния транспорт.

Поради нарушен през последните 20 години междуремонтен цикъл техническото 
състояние на железния път, стрелките и съоръженията на много места в Мрежата е 
незадоволително, което оказва негативно влияние на допустимите максимални скорости, 
времепътуванията и комфорта на влаковото движение.

Основната задача за 2011 г. пред поделение „Железен път и съоръжения” беше 
задържането и привеждането състоянието на железния път, стрелките и съоръженията в 
техническа изправност съгласно заложените в графика скорости за движение на влаковете. 
Усилията бяха насочени предимно в участъци с ограничения на скоростите и такива, които 
поради влошеното си състояние ще наложат намаляването на съществуващите скорости. 
Реализацията на ремонтните дейности по железния път и стрелките се осъществяваше 
изключително със собствена тежка пътна механизация. 

През 2011 г. са изпълнени обекти, видове работи и ремонт по железния път и 
съоръжения, както следва:

 Подновяване на железен път – 24 568 м;
 Подновяване на железопътни стрелки – 14 бр.;
 Механизиран среден ремонт на баластова призма – 34 780 м;
 Механизирано поддържане с ТПМ на железен път – 2 590 227 м;
 Механизирано поддържане с ТПМ на железопътни стрелки – 1 481 бр.;
 Полагане на БРП на 18 310 м;
 Неутрализация на БРП – 13 644 м.
Основните цели, които бяха поставени от техническа гледна точка, са привеждане на 

железния път (наставов и безнаставов) и всички прилежащи към него съоръжения (стрелки, 
тунели, мостове, прелези, подпорни стени, водоотводни съоръжения, откоси и др.) в 
съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, с което да се гарантира 
сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност.

Възлагането на услугите и изборът на доставчици се извършваха, при спазване на 
изискванията на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки 
обществени поръчки.

Негодните елементи от горното строене се сменяха с работната сила на железопътната 
секция, стопанин на участъка.

Обекти, финансирани чрез средства от инфраструктурни такси 

Железопътна секция София:
Изпълнява се обект „Стабилизиране на междурелсието на железния път на траверси 

СТ-4, СТ-4Т и СТ-4Д. Стабилизиране на междурелсие на железен път на траверси СТ- 4Т в 
седем обособени позиции.” Обектът е преходен за 2012 г. и се финансира със средства от 
инфраструктурни такси през 2011 и 2012 г. Усвоени са средства в размер на 348 хил. лв. с 
ДДС.

В междугарието Елин Пелин – Вакарел път № 2 по стопански начин е извършен
механизиран среден ремонт с пресяване на баластовата призма на отсечки от км 27+900 до 
км 33+015 с обща дължина 3 320 метра. Работата е приключена.

В междугарието Разменна – Батановци по 6-та жп линия, в района на Железопътна 
секция София е изпълнен обект „Третиране с препарати (BioLife-Humus, Humus, Soli-
Stimulator, Mikro Feast, Torfen компус) и добавени тревни семенни смески и утайки по 
биоинжинерна технология на площ 4 000 м2, от км 50+000 до км 50+300. Усвоени са 
средства в размер на 60 хил. лв. с ДДС. Обектът е приключен.

Изпълнен е обект „Отстраняване на дефекти от генерална ревизия на стоманени 
мостове на км 17+672 (направа на габаритна рамка), км 39+336 (смяна оловни плочи - 4бр.), 
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км 42+452 (смяна D67 на конструкция 2 и смяна на оловни плочи - 4 бр.), км 49+647
(фугиране на устои и смяна на оловни плочи - 4 бр.) в отсечката Радомир-Кюстендил по 6-та 
жп линия”. Усвоени са средства в размер на 36 хил. лв. с ДДС.

Изпълнен е обект „Укрепване на железния път от км 137+650 до км 138+125 в 
междугарието Благоевград - Симитли по 5-та жп линия, чрез изграждане на водоотвеждащи 
съоръжения”. Усвоени са средства в размер на 239 хил. лв. с ДДС.

Изпълнен е обект „Аварийно подновяване на железопътни стрелки СО с R = 190 тип 
49 и парчета към тях: №№ 12 и 20 в Перник Разпределителна, № 1 и 2 в гара Долни Раковец, 
№ 1 в гара Дяково и № 1 в гара Делян по 5-та жп линия“. Обектът е приключен. 

В междугарието Столник – Саранци е положен безнаставов релсов път от км 37+382 до 
км 39+606 с дължина 2 224 метра. Извършена е и неутрализация с дължина 2 224 метра от 
км 37+382 до км 39+606. 

В междугарието Захарна фабрика – Горна Баня е извършена неутрализация на 
безнаставов релсов път от км 7+320 до км 8+120 с дължина 800 м. Обектът е приключен.

В междугарието Столник - Саранци по 3-та жп линия е изграден нов конус на устоя и е 
направена хидроизолация на стоманобетонов мост на км 39+268. Усвоени са средства в 
размер на 180 хил. лв. с ДДС. Работата е приключена.

В междугарието Саранци – Макоцево се изпълни обект "Укрепване на насипа при 
конуса на устоя на мост на км 46+900 в междугарието Саранци - Макоцево по 3-та жп 
линия". Усвоени са средства в размер на 148 хил. лв. Обектът е приключен.

В междугарието Черниче-Пею Яворов 5-та жп линия е изградена дренажна система в 
тунел № 7. Обектът е приключен. Усвоени средства до момента 233 хил. лв. с ДДС. 

В Централна гара София са подменени стрелки СКД R 300 с №№ 54/72, 58/88, 74/80 -
западна гърловина, с възстановени такива. Усвоени средства в размер на 230 хил. лв. с ДДС. 
Обетът е приключен.

Изпълнен е обект „Обрушване на скални откоси и замрежване на скални откоси 
(8000 м2) застрашаващи сигурността на влаковото движение в междугарието Благоевград -
Симитли от км 134+930 до км 134+980, от км 136+300 до км 136+400 и в междугарието 
Черниче - Пею Яворов от км 146+400 до км 146+500, от км 148+500 до км 148+700, от км
149+230 до км 149+280, от км 149+800 до км 149+900, по 5-та жп линия и в отсечката Земен 
- Гюешево от км 27+700 до км 27+850, от км 29+290 до км 29+320, от км 32+500 до км
32+550, от км 33+750 до км 33+800, от км 39+800 до км 40+000, от км 65+000 до км 65+100, 
от км 70+422 до км 70+500 и от км 78+650 до км 78+700 по 6-та жп линия“. Усвоени 
средства до момента 239 хил. лв. с ДДС. Обектът е приключен.

Изпълнен е обект "Откриване на габарита на железния път от дървета и храсти в 
района на ЖПС София" (Откриване на габарита на железния път от дървета и храсти в 
района на ЖП секция София от км 13+400 до км 13+950 и от км 14+900 до км 16+000 с 
обща площ 5350 м2 в междугарието Горна баня - Владая по 5-та жп линия). Усвоени 
средства в размер на 19 хил. лв. с ДДС. Обектът е приключен.

Изпълнен е обект „Направа на облицовъчна канавка в междугарието Разменна -
Перник разпределителна от км 52+740 до км 52+976 вдясно по километража на 6-та жп 
линия“. Усвоени средства до момента 66 хил. лв. с ДДС. Обектът е приключен.

Изпълнен е „Направа на отводнителна система и изграждане на пешеходна пътека в 
тунел № 6 в междугарието Черниче - Пею Яворов по 5-та жп линия“. Усвоени средства до 
момента 217 хил. лв. с ДДС представляващ аванс по договора. Обектът е приключен.

В гара София-север са подновени стрелки с №№ 18 и 28.
В гара Перник-разпределителна е подновена стрелка № 14.
В гара Казичене е подновена английска стрелка № 10/12.
В гара Дупница са подновени стрелка № 2 и английска стрелка № 25/27 .
В гара Кресна е подновена стрелка № 2.
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Железопътна секция Враца
В междугарието Бов - Лакатник на км 42+889 път № 2 е извършена повърхностна 

защита на стоманен мост. Усвоени са средства в размер на 51 хил. лв. с ДДС. Обектът е 
приключен.

Изпълнен е обект „Рехабилитация чрез пясъкоструене, възстановяване на защитно 
покритие, скъсани заварки и смяна нитове на стоманен мост км 20+422 път № 2 в 
междугарието Курило - Реброво по 2-ра жп линия”. Усвоени са средства в размер на 119 
хил. лв. с ДДС.

В гара Брусарци, на стоманен мост на км 94+830 са извършени шлосерски работи и са 
отстранени дефекти от Генерална ревизия. Усвоени са средства в размер на 60 хил. лв. с 
ДДС.

В междугарието Ясен - Плевен запад по 2-ра жп линия е извършено възстановяване на 
антикорозионно покритие на стоманен мост на км 188+862 път № 2. Усвоени са средства в 
размер 118 хил. лв. с ДДС. Обектът е приключен.

В междугарието Червен бряг – Телиш път № 2 е положен безнаставов релсов път на 
отсечки от км 142+050 до км 154+030 с обща дължина 7 690 метра. Извършена е 
неутрализация на безнаставов релсов път на отсечки от км 142+050 до км 154+030 с 
дължина 7 690 метра. Обектът е приключен.

В междугарието Червен бряг – Кунино път № 2 е изпълнено аварийно подновяване на 
железния път с материали втора употреба поради дерайлиране на товарни вагони. 
Положени са 1 910 метра железен път.

В гара Плевен е изпълнено механизирано подновяване на първи приемно-отправен 
коловоз от стр. № 18 до стр. № 25 с дължина 533 метра. Усвоени са 240 хил. лв. с ДДС. 
Обектът е приключен. В междугарието Зверино - РП Ребърково по 2-ра жп линия е 
извършено саниране на бетоновото покритие на стоманобетонови мостове на км 71+480 и 
км 71+933 път 1. Усвоени 115 хил. лв. с ДДС. Работата е приключена.

Изпълнен е обект „Заздравителни мероприятия по нарушили стабилността си изкопни 
откоси на: км 41+300, път 1 и 2 (г. Бов); км 46+800, път 1 в междугарието Бов - Лакатник;
км 54+800, път 1 и км 56+500, път 1 в междугарието Лакатник - РП Левище; км 57+500, път
1 в междугарието Лакатник - РП Левище; км 66+400, път 2 в междугарието РП Левище -
Елисейна; км 71+900, път 2, км 73+700, път 2, и км 76+300, път 1 и 2 в междугарието 
Зверино - РП Ребърково по 2-ра жп линия”. Усвоени са 47 хил. лв. с ДДС. Работата е 
приключена.

Подменени са стрелки : в гара Брусарци - английска стрелка № 13/15; в гара Мездра -
английска стрелка № 27/27; в гара Видин - стрелка № 2.

Железопътна секция Пловдив:
В междугарието Пловдив - Филипово по 8-ма жп линия на км 3+500 на стоманен мост 

е извършено обработка на защитното покритие на връхната мостова конструкция. Усвоени 
са средства в размер на 27 хил. лв. с ДДС. Обектът е приключен.

В междугарието Калофер - Тъжа по 3-та жп линия е извършен ремонт хидроизолация 
на стоманобетонов мост на км 169+010. Усвоени са средства в размер на 36 хил. лв. с ДДС.
Обектът е приключен.

В междугарието Калофер-Тъжа по 3-та жп линия е изпълнено укрепване на подкопана 
бетонова стена на устоите и изграждане на дънни прагове на мост на км 176+916. Усвоени 
са средства в размер на 67 хил. лв. с ДДС. Обектът е приключен.

В междугарието Калофер - Тъжа по 3-та жп линия е извършена неутрализация на 
безнаставов релсов път от км 172+350 до км 172+780, от км 173+600 до км 175+100 и от км 
175+100 до км 176+100 с обща дължина 2 930 метра и е положен безнаставов релсов път от 
км 175+114 до км 176+065 с дължина 951 метра. Обектът е приключен.
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Изпълнен е обект „Събаряне на скални образувания застрашаващи сигурността на 
влаковото движение по 16-та жп линия“. Усвоени са средства в размер на 59 хил. лв. с ДДС. 
Обектът е приключен.

Изпълнен е обект „Осигуряване на сигурността на стръмни изкопи застрашаващи 
сигурността на влаковото движение по 3-та жп линия“. Усвоени са средства в размер на 36 
хил. лв. с ДДС. Обектът е приключен.

Изпълнен е обект „Почистване на корозирали повърхности и покриване с ново 
защитно покритие на главните греди и горния пояс на мостова конструкция на км 3+602 в 
междугарието Пловдив – Филипово по 8-ма жп линия”. Усвоени са средства в размер на 72 
хил. лв. с ДДС. Обектът е приключен.

Изпълнен е обект „Подмяна на повърхностен слой на елементите на стоманена 
мостова конструкция на км 14+555 в междугарието Филипово–Скутаре”. Усвоени са 
средства в размер на 44 хил. лв. с ДДС. Обектът е приключен.

Изпълнен е обект „Саниране на предпазния слой на мостова конструкция на км 4+781 
в междугарието Пловдив – Филипово”. Усвоени са средства в размер на 15 хил. лв. с ДДС.
Обектът е приключен.

В междугарието Скутаре – Маноле се изпълнява отстраняване на компрометирано 
предпазно покритие и нанасяне на ново на връхната конструкция на стоманен мост на км 
21+243. Усвоени са средства в размер на 25 хил. лв. с ДДС.

В междугарието Михайлово - Меричлери се извършва ремонт на стоманобетонов 
железопътен мост на км 2+830. Усвоени са средства в размер на 4 хил. лв. с ДДС.

Изпълнен е обект "Ремонт на стоманобетонов мост на км 82+519 в междугарието 
Мост-Кърджали по 4-та жп линия". Усвоени средства 6 хил. лв. с ДДС.

Железопътна секция Горна Оряховица
В междугарието Русе разпределителна – Образцов цифлик е извършен механизиран 

среден ремонт с пресяване на баластовата призма на отсечки от км 3+400 до км 10+200 с 
обща дължина 5 575 метра. Обектът е приключен.

В междугарието Образцов цифлик - Ястребово е извършен механизиран среден ремонт 
с пресяване на баластовата призма от км 12+300 до км 12+800 и от км 21+050 до км 21+570 
с обща дължина 1 020 метра. Обектът е приключен.

В междугарието Ветово – Сеново е извършен механизиран среден ремонт на 
баластовата призма от км 35+000 до км 37+400 и от км 38+980 до км 44+110 с обща 
дължина 9 160 метра. Обектът е приключен. 

В междугарието Ястребово – Ветово е извършен механизиран среден ремонт на 
баластовата призма на отсечки от км 22+500 до 29+ 970 с дължина 7 470 метра. 

По 24-та жп линия е изпълнена техническа защита на откоси застрашаващи 
сигурността на влаковото движение. Усвоени са средства в размер на 30 хил. лв. с ДДС. 
Обектът е приключен.

В междугарието Кръстец - Радунци по 4-та жп линия е изпълнен обект „Защита на 
железния път от срутване и свличане на скални маси от земно-скален откос от км 207+700 
до км 208+500“. Усвоени са средства в размер на 36 хил. лв.

В участъка Царева ливада - Габрово по 42-ра жп линия се извършва обезопасяване на 
слаби места по алпийски способ. Усвоени са средства в размер на 29 хил. лв. с ДДС. 
Обектът е приключен. 

В междугарието Борово - Моруница по 4-та жп линия е изпълнено обрушване на 
скални откоси застрашаващи сигурността на влаковото движение от км 63+850 до км 
64+025. Усвоени са средства в размер на 16 хил. лв. с ДДС. Обектът е приключен. 

В междугарието Соколово - Дряново по 4-та жп линия е извършено възстановяване на 
антикорозионно покритие на стоманен мост на км 157+044 (3 х 12 м). Усвоени са средства в 
размер на 40 хил. лв. с ДДС. Обектът е приключен. 
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В междугарието Дряново - Царева Ливада по 4-та жп линия е извършено 
възстановяване на антикорозионно покритие на стоманен мост на км 158+970 (2 х 18 м). 
Усвоени са средства в размер на 40 хил. лв. с ДДС. Обектът е приключен.

В междугарието Плачковци - Кръстец по 4-та жп линия е изпълнено изграждане на 
ново тунелно крило на тунел № 18. Усвоени са средства в размер на 197 хил. лв. с ДДС. 
Обектът е приключен. 

В междугарието Летница - Дойренци по 24-та жп линия е изпънена смяна на 6-метрова 
връхна стоманена конструкция със стоманобетонова на стоманен мост на км 65+125. 
Усвоени са средства в размер на 199 хил. лв. с ДДС. Обектът е приключен, предстой 
назначаване на приемателна комисия. 

В гара Лесичери са заменени 8 бр. стрелки и е положен нов железен път с обща 
дължина 390 м. Усвоени средства в размер на 240 хил. лв. с ДДС. Работата е приключена.

Изпълнен е обект „Доставка и монтаж на преместващ пакет 9 м светъл отвор за свода 
на устоя на стоманен мост на км 160+142" в междугарието Дряново – Царева ливада. 
Усвоени средства в размер на 121 хил. лв. с ДДС. Обектът е приключен.

В железопътния участък Дряново – Дъбово е изпълнено отстраняване на надвиснали 
дървета и напукани скални маси и работи по алпийски способ за гарантиране стабилитета 
на земно-скални масиви. Усвоени средства в размер на 127 хил. лв. с ДДС. Обектът е 
приключен. 

Изпълнен е обект „Изграждане на стоманобетонов свод на устоя на стоманен мост на 
км 160+142 в междугарието Дряново - Царева ливада”. Усвоени средства в размер на 144
хил. лв. с ДДС.

Железопътна секция Шумен:
В междугарието Дъскотна – Търнак се извършва механизиран среден ремонт на 

баластовата призма на отсечки от км 58+470 до км 66+980 с обща дължина 8 235 метра. 
Работата е прекратена поради липса на гориво. Остава за довършване 820 м, които ще се 
довършат през 2012 г. чрез възлагане през 2012 г.

В междугарието Търговище – Хан Крум път № 1 и 2 по стопански начин се изпълнява 
полагане на безнаставов релсов път от км 405+660 до км 407+960 път №1 и от км 394+750 
до км 397+145 по път № 2 и с обща дължина 4 695 метра. Работата продължава през 2012 г.

В междугарието Повеляново – Белослав път № 2 по стопански начин се изпълнява 
полагане на безнаставов релсов път от км 521+550 до км 524+300 с дължина 2 750 метра. 
Работата ще продължи през 2012 г.

В гара Синдел е заменена английска стрелка със стрелка обикновена втора употреба. 
Обектът е изпълнен по стопански начин.

В междугарието Висока поляна - Хитрино на км 107+610 е извършено укрепване свода 
на водосток. Усвоени са средства в размер на 29 хил. лв. с ДДС. Обектът е приключен.

Предоставените средства на поделенията от инфраструктурни такси през 2011 г. са в 
размер на 29 425 хил. лв. с ДДС.

През 2011 г. са изпълнени договори за доставка на железопътни материали (релси, 
импрегнирани дървени траверси, нови стрелки и стрелкови части, тирфони, връзки за релси, 
болтове за железния път) на стойност 16 575 хил. лв. с ДДС.

В част „Механизация” на финансовия разчет с инфраструктурни такси през 2011 са 
усвоени 4 942 хил. лв. с ДДС, включващо доставка на резервни части, ремонт на тежка и 
лека пътна механизация, вагони автомобили и поддържаща техника, както и доставка на 
гориво смазочни материали.

Извършено механизирано текущо поддържане по главните железопътни линии с тежка 
пътна механизация на 2 590 227 метра железен път.

Извършено механизирано текущо поддържане по главните железопътни линии с тежка 
пътна механизация на 1 481 броя железопътни стрелки.
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Графично разпределение на плануваните средства от инфраструктурни такси през 
2011 г.

Графика № 3

Разпределение на изразходваните средства от инфраструктурни такси за доставка на 
железопътни материали.

Графика № 4

Разпределение на усвоените средства в част „Механизация” за 2011 г.

Графика № 5
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С изпълнението на инвестиционната програма на поделение „Железен път и 
съоръжения” през 2011 г. се постигна ефект в:

 Възстановяване на проектни скорости – 17,1 км;
 Завишаване на скорости - 14,8 км;
 Запазване на съществуващи скорости – 2428 км;
 Премахнати временни ограничения на скоростта – 32,7 км;
 Премахване на постоянни ограничения на скоростта – 12,3 км;
 Намаляване на времепътуването в ремонтираните участъци – 12,7 мин.

На графиката е показано постигнатият ефект през 2011 г. от изпълнените ремонти:

Графика № 6

Графично сравнение на основните изпълнени ремонти през последните 3 години.

Графика № 7
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ІІІ. Дейности по сигнализация и телекомуникация
Управлението, контрола и безопасността на влаковото движение по железопътната 

мрежа се осигуряват от системите и устройствата на осигурителната техника, 
телекомуникациите и нетяговото електроснабдяване (ОТ, ТК и ЕС).

Осигурителната техника осъществява: обективен контрол на местоположението на 
подвижния жп състав върху железния път чрез релсови вериги или броячи на оси; контрол и 
управление на елементите от железопътната инфраструктура (светофори и стрелки) чрез 
гаровите централизации (МРЦ, ЕЦ-М, ЕМЦ и други) и междугаровите системи 
(автоблокировка, полуавтоматична блокировка); контрол и управление на скоростта на 
движение на влаковете чрез системата ETCS (АЛС) и централизирано диспечерско 
управление на движението на влаковете (ДЦ).

Телекомуникационните съоръжения реализират всички видове съобщителни връзки в 
железопътната инфраструктура – вътрешногарови, междугарови, диспечерски, влакови 
диспечерски радиовръзки, маневрени и други.

Устройствата за ЕС осигуряват непрекъснатото и ефективно електрозахранване на 
нетяговите консуматори в компанията.
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Основна задача на дейността е намаляване на риска от субективна грешка при 
управлението на процесите по контрол и управление на влаковото движение и гарантиране 
на безопасността и ефективността на превозния процес.

Текущото поддържане през 2011 година
Основната дейност на Поделение “Сигнализация и телекомуникации” (ПСТ) е 

насочена към поддържането, модернизацията на съществуващи и строителството на нови 
устройства и системи на осигурителната техника, телекомуникациите и 
електроснабдяването. Тези системи са основата на централизираното управление, 
обективния контрол и безопасността на влаковото движение.

Експлоатационната готовност и ремонтът на системите се осигуряват от добре 
подготвени специалисти със специализирана професионална квалификация в съответната 
област, които са организирани по териториален принцип в три експлоатационни звена с 
йерархична структура на ръководство и управление.

От 01.01.2011 г. Поделение “Сигнализация и телекомуникации” е обособено като 
самостоятелно поделение в структурата на ДП НК ЖИ и съставя отделни финансови отчети 
по Закона за счетоводството. С новата организационна структура Поделението постигна:

● по-ефективно упражняване на функциите по управление и контрол;
● централизиране на диспечерския апарат и вътрешния инспекторат;
● намаляване нивата на ръководство;
● оптимизиране на административното обслужване и закриване на неефективни 

дейности;
● уеднаквяване организацията на процесите по поддръжка на съоръженията;
● оптимизация в процеса на управление на материалните ресурси;
● реално разпределение на ресурсите по приоритетни направления на ДП НК ЖИ, а 

не по региони; 
● изграждане на единна счетоводна база и отчетност на дейността.

Състояние на осигурителната техника, телекомуникациите, 
електроснабдяването и енергийния контрол

Осигурителна техника 
Осигурителната техника (ОТ) осъществява: обективен контрол на местоположението 

на подвижния жп състав върху железния път чрез релсови вериги или броячи на оси; 
контрол и управление на елементите от железопътната инфраструктура (светофори и 
стрелки) чрез гаровите централизации (МРЦ, ЕЦ-М, ЕМЦ и други) и междугаровите 
системи (автоблокировка, полуавтоматична блокировка); контрол и управление на 
скоростта на движение на влаковете чрез системата ETCS (АЛС).

Състоянието на тeзи системи пряко влияе върху безопасността, качеството и 
ефективността на железопътната услуга. Повредите на ОТ често водят до закъснения на 
влакове и нарушаване на графика за тяхното движение. От друга страна, неизправностите на 
ОТ са предпоставка за произшествие, чието наличие увеличава риска за ползвателите на жп 
транспорта. 

Към настоящия момент в жп мрежата на ДП НК ЖИ са в експлоатация устройства и 
системи на осигурителната техника в гарите и междугарията, както следва:

Гарови осигурителни инсталации
Гаровите централизации управляват обръщането на стрелките, подреждането и 

заключването им в маршрути, подаване на разрешителен влаков сигнал при заключен 
маршрут, контрол на преминаването на влака по маршрута, като контролират всички 
условия за безопасност на маршрутите.

Съоръжеността на действащите в момента гари и разделни постове с гарови 
осигурителни системи е, както следва:
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● Маршрутно - компютърни централизации - 4 бр.;
● Релейни централизации с микрокомпютърна визуализация ЕЦ–М - МКВ - 4бр.;
● Релейни централизации тип МРЦ, ЕЦ – 190 бр.;
● Електромеханични централизации - 39 бр.;
● Релейни уредби за ключови зависимости - 84 бр.;
● Без осигурителна инсталация (пултове за временно управление) - 14 бр. 

Автоматични прелезни устройства
От 806 железопътни прелези в страната, 506 броя са оборудвани с елементи и 

устройства, осигуряващи безопасното преминаване на влак през прелеза, както следва:
● Електрически бариери - 134 бр.;
● Автоматични прелезни устройства с бариери - 94 бр.;
● Автоматични прелезни сигнализации - 278 бр.;
от които 155 бр. са съоръжени с шосейни светофари с трета бяла светлина;
други 8 броя прелези са съоръжени с ръчни бариери с електрическо задвижване.

Система ERTMS/ETCS
По протежение на железопътната линия София - Пловдив - Бургас (разгъната дължина 

603 км) е инсталирана система за автоматична локомотивна сигнализация – ЕTCS-L1, която 
не допуска надвишаването на максималната разрешена скорост за движение на влака и не 
позволява подминаването на червен сигнал. Системата е разработена преди повече от 10 г. в 
съответствие с тогава действащите спецификации за оперативна съвместимост на ЕС и 
подлежи на обновяване, за да отговори на изискванията на последващите директиви на ЕС.

Междугарови осигурителни системи
За осигуряване безопасността на движението на влаковете в междугарията се 

използват системите:
● ПАБ - релейна полуавтоматична блокировка, с която са съоръжени около 2 153 км 

от жп мрежата;
● Автоблокировка с проходни сигнали - 422 км (разгъната дължина) от жп мрежата;
● Автоблокировка без проходни сигнали с броячи на оси - съвременна система, не 

изискваща направата на изолирани джонтове, с която са съоръжени 1 022 км от жп мрежата 
(разгъната дължина);

● МАБ (междугарова автоблокировка) – 38 км.

Система за контрол на загрети букси
В междугарието Зимница – Стралджа работи в реални условия първата в България 

система за следене на състоянието на подвижния влаков състав. Тази модерна система 
следи за изправността на колоосите на вагоните и локомотивите и намалява причините за
дерайлирането на влаковете и запалването на вагони от прегрели спирачки. Втора подобна 
система се изгражда в района на гара Калотина запад.

Телекомуникации
Телекомуникационните съоръжения реализират всички видове съобщителни връзки в 

железопътната инфраструктура – служебни вътрешногарови, междугарови, диспечерски, 
влакови диспечерски радиовръзки, маневрени, общослужебни телефонни, телексни, 
селекторни и други.

Комутационна система – телефонни централи
Телефонните централи са с общ капацитет около 27 000 абонатни поста, покриват

напълно цялата железопътна мрежа в страната и предоставят стандартни общослужебни 
телефонни връзки за организиране на технологичните железопътни процеси и превози. В 
по-големите и главни железопътни възли телефонните централи са цифрови, а в част от 
гарите и обслужващи отделни локални участъци – малки аналогови координатни телефонни 
централи. Въведено е и се ползва напълно автоматично избиране в цялата мрежа, както и 
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към съседни железопътни инфраструктурни администрации. Цифровите телефонни 
централи предоставят и редица допълнителни услуги, характерни за цифровите системи и 
по желание на абонатите, включително и връзки към обществените телекомуникационни 
мрежи за абонатите в някои големи жп възли.

Кабелни системи
ДП НК ЖИ има положени в зоната на отчуждение на железния път (сервитутната 

ивица), по протежение на железния път магистрални медни кабели тип МККАЕПБП
ж4х4х1.2+15х4х1.2. В гарите са положени вътрешно-гарови кабели за нуждите на 
телекомуникациите ТЗА и ТППБ с различен капацитет, съобразно нуждите. Общата 
дължина на положените медни кабели е 3 800 км.

По някои жп линии и участъци има положени оптични кабели с различен капацитет от 
24 до 36 оптични нишки. Общата дължина на оптичните магистрални кабели към 2011 г. е 
395 км.

Преносни системи
В телекомуникационната мрежа са внедрени и се използват основно 12 канални 

аналогови високо честотни уредби за пренос на глас и данни, работещи по медните 
магистрални кабелни системи. ВЧ уредбите са запълнени на 100%, с малки възможности и 
ограничен брой канали, не отговарят на високите изисквания на мрежата за предаване на 
данни (скоростите максимално са до 19,6 kb/s).

По оптичните кабелни трасета има изградени високоскоростни системи за цифров 
пренос от синхронна цифрова йерархия SDH с капацитети STM1 и STM4, както и STM16 за 
участъка Пловдив-Първомай.

Аналоговите преносни системи задоволяват основно нуждите на компанията и не 
позволяват предоставянето на допълнителни услуги, но по изградените и изграждащите се 
цифрови преносни системи е възможно скоростно пренасяне на големи обеми от 
информация.

Мрежа за предаване на данни
Мрежата за предаване на данни е изградена на базата на съществуващата 

телекомуникационна медна преносна система. По тази причина позволява пренос на данни 
със скорост до 33,6 кBit/s по протокол X.25. В участъците с изграден оптичен кабел и 
цифров пренос са възможни и значително по-високи скорости и съвременни услуги за 
пренос на данни (2MBit/s, 10MBit/s).

Следните системи от телекомуникационната мрежа са основни и непосредствено 
свързани с ръководството, организацията и безопасността на железопътното движение и 
превозите:

Диспечерски системи
Специалните диспечерски системи са предназначени основно и само за нуждите на 

ДП НК ЖИ - предназначени са да осигурят гласовата комуникация между диспечерите и 
дежурните ръководители в гарите, осъществяващи ръководството по движение на 
влаковете. Използват се от звената, заети с непосредствената експлоатация и поддръжка на 
жп линиите и осигурителната техника. Специалните диспечерски системи са изградени 
независимо от общо служебната телекомуникационна мрежа, съгласно изискванията на 
държавните нормативни документи.

Телексни връзки
ДП НК ЖИ поддържа и експлоатира за свои нужди и за нуждите на лицензираните жп 

оператори вътрешноведомствена телексна мрежа, предназначена за бързо и точно 
документирано предаване на разпореждания и сведения, свързани с оперативното 
ръководство на движението на влаковете. Предаването и получаването на документна 
информация може да се извършва както по класическия начин (телекс), така и чрез 
електронна поща (емайл) с електронен подпис.
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Селекторни връзки
В системата на железниците се използват селекторни конферентни връзки за нуждите 

на координацията на движението на влаковете между Централно Диспечерско Ръководство, 
регионалните диспечерски центрове и главните жп възли.

Радиовръзки (ВДРВ и маневрени)
За нуждите на безопасността на движението на влаковете и съобразно нормативните 

документи на Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, ДП НК ЖИ има изградени специализирани влакови диспечерски и маневрени 
радио връзки. Влаково - диспечерските радио връзки са предназначени и устроени само за 
връзка на локомотивните машинисти със съответните влакови диспечери и дежурни 
ръководители движение в гарите от жп участъците и са задължителни за всички участници 
в движението по съответната жп линия. Влаковата диспечерска радиовръзка работи в 
честотния диапазон 450 MHz (0.7 m). Покрити с радиосигнал са всички главни магистрални 
жп линии – 2 400 км.

Маневрените радиовръзки са предназначени за осигуряване и подпомагане на 
маневрена, вагоноописвачна и други дейности във всички влакообразуващи и с маневрена 
дейност гари. Използва се честотен ресурс в обхвата на 150 MHz (2 m).

Електроснабдяване и енергиен контрол
Съоръженията за електроснабдяване и енергиен контрол (ЕС и ЕК) служат за 

захранване на съоръженията на осигурителни и телекомуникационни техники, отопление на 
железопътни стрелки, пилонно и перонно осветление, осветление на работни площадки, 
чакални, вътрешни сградни инсталации. Те включват:

Трафопостове 20 (10) kV/ 0.4 kV - 314 бр.;
Силови трансформатори 20 (10) kV/ 0.4 kV – 368 бр.;
Въздушни захранващи линии ниско напрежение (НН) –    380 км;
Кабелни захранващи линии ниско напрежение (НН) -   2 533 км;
Въздушни захранващи линии средно напрежение (СН) -  22 км;
Кабелни захранващи линии средно напрежение (СН) - 115 км;
Пилони за осветление – 1081 бр.;
Отопляеми стрелки – 2086 бр.;
Електромери – 3500 бр.;
Осветителни тела (прожектори, УОТ и др.) – 94 800 бр.

Някои от сградите, в които се намират трафомашините, в момента са с амортизирани 
конструкции, което създава предпоставки за течове и нерегламентирано проникване на 
външни лица.

Оборудването на трафомашините за защита от токово претоварване и къси съединения 
е морално и физически остаряло, а на много места липсва.

В част от кабелните линии СН и НН все още са в експлоатация кабели с маслена 
изолация, което създава предпоставки за ниско качество на електрозахранването.

Съоръженията за отопление на стрелки не са подменяни от пускането им в 
експлоатация. Поради множество кражби липсват съоръжения за безопасната им 
експлоатация. Не са монтирани датчици за температура, с които ще се ограничи разхода за 
ел. енергия.

Пилонното и перонното осветление в гарите е силно амортизирано. Основните 
светлинни източници, които се експлоатират, са лампи с мощност 150W, 250W и 400W. 
Осветителните тела на пилоните са морално остарели и имат неефективно светло 
разпределение. Това води до завишен разход на електроенергия и затруднява тяхната 
експлоатация и техническа поддръжка. 
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Осветлението в чакалните и сградния фонд, електроинсталациите НН, главните 
разпределителни и разпределителни табла на местата, където не е извършена ремонтна 
дейност са в незадоволително състояние.

Електромерното стопанство – електромерите закупени за жилища постепенно се 
повреждат поради това, че са некачествени. Фирмите са добре обхванати, но все още някои 
от тях са със собствени електромери.

Автомобилен парк
Анализът на състоянието на експлоатационния автомобилен парк показва, че броят на 

аварийните коли не е достатъчен за покриване на цялата територия на Поделението, 
въпреки че през м. юни 2008 г. бяха доставени 21 броя специализирани автомобили „Форд 
Рейнджър” с висока проходимост за по-бързо предвижване на аварийните групи до местата 
на повредите. 

От таблицата се вижда, че от общо 152 бр. моторни превозни средства (МПС), 125 бр. 
са в движение, от които 47 автомобили (38%) са силно амортизирани и се използват рядко. 

Таблица № 4

Вид МПС/брой
Наличен 

автомобилен 
парк

В движение
В т.ч. в 
добро 

състояние

В т.ч. силно 
аморти-
зирани

Експлоатационни
автомобили

124 98 57 41

Багери 5 5 3 2
Мото- и електрокари 9 8 5 3
Товарни автомобили
с кран

7 7 6 1

Лабораторни 7 7 7 0

Общо МПС 152 125 78 47

Физически остарелият парк и недостатъчните финансови средства за аварийни 
ремонти е причина една непредвидима повреда на МПС да се проточва много във времето, 
което е предпоставка за ненавременно отстраняване на повреди и оттук за предизвикване на 
нарушения в изпълнението на графика за движение на влакове.

Текущо поддържане и финансиране чрез средства от 
инфраструктурни такси

През 2011 г. Поделението изпълняваше основната си дейност, свързана с осигуряване 
на надеждната и безопасна работа на съоръженията и системите на осигурителната техника 
(ОТ), телекомуникациите (ТК) и електроснабдяването (ЕС) чрез планово-профилактично 
поддържане, аварийно-възстановителна дейност и ремонт. 

Главната цел на текущата поддръжка на системите на ОТ, ТК и ЕС е намаляване на 
броя и времетраенето на повредите в действащите съоръжения и системи за 
предотвратяване на смущения в графика за движение на влаковете и постигане на по-високо 
качество на комплекса услуги, предоставяни от ДП НК ЖИ. През 2011 г. е постигната
средна продължителност за отстраняване на повредите под 2 часа. 

Разходите за доставки и услуги за поддръжка на съоръженията на ОТ, ТК и ЕС, които 
са поети от инфраструктурните такси през отчетния период възлизат на 2 754 737 лв.

Осигурителна техника
Основната и приоритетна цел е възможно в най-голяма степен да бъде премахнато 

влиянието на субективния фактор върху безопасността на жп прелезите. Към момента все 
още голям брой прелези се осигуряват с ръчни бариери, управлявани от прелезопазачи. Този 
факт е сериозна предпоставка за допускане на субективни грешки и последващи тежки 
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произшествия. С внедряването на съвременна апаратура за охрана на прелезите този риск 
ще бъде сведен до минимум.

През 2011 г. направление „Осигурителна техника” чрез звената в регионалните Секции 
по „Сигнализация и телекомуникации” извърши следното:

● Въведени са в експлоатация 7 бр. нови автоматични прелезни устройства (АПУ), 
съгласно действащите нормативни документи на Р. България. Взето е участие в множество 
комисии, както и при изготвяне и корекция на инструкции и др. нормативни документи;

● Извършен е ремонт и модернизация на 25 бр. съществуващи АПУ с доставени 
материали по стопански начин (прелезни шосейни светофари, бариерни механизми и 
токозахранващи устройства);

● Извършени са текущи преустройства в системите на ОТ на 12 бр. гари в отговор на 
оперативна промяна на коловозните им развития и оптимизация на влаковата работа;

● Подмени са 14 бр. стрелкови обръщателни апарати;
● Ремонтирана е кабелната мрежа в гарите Повеляново, Варна - фериботна и 

възстановяване на прекъснати и повредени в резултат от кражби и вандализъм магистрални 
кабели на ОТ;

● Въведени са в експлоатация електрически централизации за 3 бр. гари с нови 
системи за контролиране на пътните участъци и нови токозахранващи устройства;

● Пряко е участвано при провеждане на функционални тестове и въвеждане в пробна 
експлоатация на маршрутно-компютърните централизации в гарите Катуница и Поповица;

● Извършвана е непрекъсната и качествена профилактика на съоръженията и 
системите на ОТ и поддържаше оперативна готовност за незабавно отстраняване на 
възникнали повреди.

Телекомуникации
Направление "Телекомуникации" извършва планово-профилактично поддържане, 

аварийно-възстановителна дейност, ремонт, развитие и строителство на съоръжения,
осигуряващи, както следва:

● общо служебни, диспечерски, телефонни, селекторни, компютърни и телексни
връзки;

● услуги за пренос на данни и поддържане на компютри;
● участъкови и междугарови телефонни връзки;
● радиовръзки (влаково диспечерска, маневрена радиовръзка, маневрено-

високо-говоряща, информационно-говоряща);
● гарови информационни табла;
● часовникови уредби;
● видео наблюдение и охранителни системи;
За възстановяване последствията от многобройните кражби по магистралните кабели

са извършени допълнителни разходи на труд и материали. Поради посегателства на 
съобщителни кабели и линии е имало прекъсване на комуникациите над 270 пъти. Най-
чести са кражбите в участъците Благоевград-Кулата, Лъкатник-Левище-Елисейна, Хасково -
Книжовник, Долна махала-Баня-Карлово, Симеоновград-Гълъбово, Генерал Ковачев -
Гулийна баня, Гривица-Пордим, Царева Ливада-Габрово, Каспичан-Провадия-Синдел и 
Юнак-Дългопол, Ясен до Долна Метрополия и от Долна Митрополия до Сомовит.

Посегателства имаше и по оптичния кабел в участъка Захарна Фабрика-Горна баня и 
Кресна-Струмяни, който беше възстановяван незабавно.

Всички външни съоръжения бяха почистени и боядисани.
Освен това бе извършено: 
● мрежово окабеляване в сградата на ДП НК ЖИ за Internet доставчик. Оптимизиране 

на мрежата чрез рутери JUNIPER във възел МПД и по места;
● приключени са тестове за новоизградената автоматична телефонна централа в гара 

Драгоман по обект „Модернизация на тягова подстанция Волуяк”;
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● бе изградено трасе за видео контрол на подстанция „Ген. Тодоров” до подстанция 
„Симитли”, както и на кариера „Скакавица” до жп секция Плевен;

● подмяна на 15 бр. АФУ и антенен вълновод за системата на ВДРВ от Левище до 
Д. Дъбник;

● подмяна на 2 бр. централи тип АТСК с електронни такива в гарите Завет и 
Монтана;

За оптимизиране на телефонните връзки и намаляване на експлоатационните разходи 
за поддръжка, бяха закрити 9 бр. телефонни централи тип АТСК в гарите Белово, 
Ребърково, Курило, Роман, Асеновград, Момчилград, Долно Езерово, Тополи и Повеляново.

Взето е активно участие, под формата на работни групи, в подготовката за реализиране 
на всички инфраструктурни проекти по ОПТ за провеждане на процедури по ЗОП, в 
комисии за тестови изпитания на дейностите, свързани с поделението в участъка Пловдив –
Димитровград, с КРС и МО за получаване на ограничен радиочестотен лиценз за GSM-R и 
много други.

В резултат на преоглеждане на радиочестотният спектър, предоставен ни от КРС, се 
реализира годишно намаление на разходите от 197 хил. лв.

Електроснабдяване и енергиен контрол
През 2011 г. направление „ЕС и ЕК” в ПСТ работи усилено по контрола, отчета и 

разпределението на консумираната електроенергия между различните поделения, 
подобряване на енергийната ефективност на консуматорите, следене работата по поддръжка 
на съоръженията и по изготвяне на цялостна документация за обектите от титулния списък, 
финансиран от инфраструктурните такси, както и по изпълнението на договорите от 
съответните изпълнители. 

● С цел икономия и контрол на изразходваната ел. енергия бяха извършени дейности 
по отделяне на консумираната ел. енергия с електромери на подотчетните на ДП НК ЖИ
помещения.

● Разходите за ел. енергия са лимитирани със заповед на Директора на Поделение 
„СТ” и се осъществява ежемесечен строг контрол за спазването на лимитите.

● За предотвратяване на кражби и нерегламентирано ползване на ел. енергия бяха 
извадени всички електромерни табла на фирми и живущи извън помещенията на места, 
достъпни за ежедневен контрол. 

● През изминалата година бяха закупени автоматични и високоволтови 
предпазители, контактори, дефектнотокови защити. Монтирането им доведе до по-голяма 
надеждност и безопасност на ел. съоръженията.

● Подмяната на част от разделителните трансформатори за стрелково отопление с 
дефектнотокови защити намалява предпоставките за кражби и посегателства на тези 
изключително скъпи устройства.

● Ремонтирани са 8 бр. трансформатори 20/10/0.4 кV за трафопостове.
● Отстранени са констатирани неизправности по кабелната мрежа СН и НН. 
● Извършено е преустройство на: осветлението на гари, спирки и прелези, на главни 

разпределителни табла след ремонт на гари, на осветлението по гранични пунктове.
● Извършен е ремонт по външно и вътрешно осветление.
● Подменени са прожектори, живачни лампи с натриеви, монтирани са нови улични 

осветители.
● Подменени и възстановени са 3 050 м захранващи кабелни линии ниско 

напрежение и 570 м захранващи линии средно напрежение.
● Изпълнени са следните два договора с външни изпълнители: ''Реконструкция и 

модернизация на елактрическа мрежа НН, СН на гара Подуяне разпределителна'' и 
''Рехабилитация и ремонт на трансформаторна подстанция 10/0,4 кV на гара София'';

● През изминалият период повредите са отстранявани своевременно и не е 
застрашена сигурността на движението на влаковете.
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Постигнат ефект 
Ефектът от реализацията на дейността в Поделение „СТ” се изразява в:
● Съществено повишаване безопасността на движението на влаковете и качеството

на телекомуникационните връзки;
● Не са допуснати произшествия и сериозни закъснения на влаковете, причинени по 

вина на осигурителната и телекомуникационна техника и съоръжения;
● Постигната е по-висока ефективност на дейностите, свързани с профилактика и 

отстраняване на повреди по съоръженията – със създаването на мобилни групи се намалява 
броят на поддържащия персонал, намалява се времето за достигане до повредата, постига се 
по-добра координация и контрол на работата;

● Извършените преустройства на системите на ОТ (автоматизиране на прелези, нови 
гарови централизации и др.) доведоха до намаляване на разходи за персонал, зает с 
управление на трафика;

●  Навременното отстраняване на възникналите повреди и възстановяването на 
повредените или унищожени в резултат от кражби съоръжения;

● Постигнато е 7% намаление на потреблението на електроенергия в киловатчаса, в 
сравнение с 2010 г.;

ІV. Дейности по енергетичните и електротехнически съоръжения
С Решение на управителния съвет на ДП НК ЖИ от м. януари 2010 г., се създаде 

поделение „Електроразпределение” с предмет на дейност разпределение на тягова 
електроенергия, с три регионални поделения: Енергосекция - София, Пловдив и
Горна Оряховица.

С Решение № Л-327/17.05.2010 г. бе издадена лицензия на ДП НК ЖИ за дейността 
разпределение на тягова ел. енергия по разпределителните мрежи на железопътния 
транспорт. На това основание бе утвърден Бизнес плана на поделение 
„Електроразпределение” за периода 2010-2014 г., както от Управителния съвет на 
ДП НК ЖИ, така и от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). 

Дейността на ДП НК ЖИ по разпределение на тягова електрическа енергия за нуждите 
на железопътния транспорт обхваща изпълнение на задълженията, присъщи за тази дейност 
съгласно закона за енергетиката, подзаконовите нормативни актове, закона за железопътния 
транспорт и издадената лицензия от (ДКЕВР), за територията на цялата железопътна 
инфраструктура.

Основна задача на поделение „Електроразпределение” е поддръжка на енергийните 
съоръжения и осигуряване непрекъснато енергозахранване на контактната мрежа, чрез 
поддържане на висока степен на техническа готовност на същата. Изпълнението на тази 
задача осигурява необходимата сигурност и бeзопастност на железопътните превози.

В дългосрочните стратегически цели на ДП НК ЖИ е заложено развитие на дейността 
разпределение на тягова електрическа енергия за електроподвижния железопътен състав в 
съответствие с изискванията на националното и европейско законодателство и 
специфичната нормативна уредба за оперативна съвместимост, експлоатация и технически 
изисквания.

От стратегическо значение са:
● Осигуряване на качествено и непрекъснато разпределение на тяговата електрическа 

енергия в услуга на обществения интерес и в частност на железопътните оператори;
● Осигуряване модернизацията на разпределителните съоръжения в съответствие с 

перспективите за икономическо развитие и прогнозите за изменение на 
електроразпределението, производството и потреблението на електроенергия в България;

● Оптимално намаляване на относителния дял на разходите за разпределение, 
трансформация, експлоатационно поддържане и управление;
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● Постоянно повишаване на техническата безопасност и оперативна съвместимост с 
нейните основни компоненти, технологична и техническа съвместимост и опазването на 
околната среда;

● Подобряване качеството на своите доставки и услуги в съответствие с изискванията 
на Европейските стандарти в областта на железопътната електроенергетика.

Енергосистемата на ДП НК ЖИ няма регионални или републикански телецентър, 
всички дейности са ръчни, на телефонен способ.

Дейността на Компанията по разпределение на тягова електрическа енергия за 
нуждите на железопътния транспорт обхваща изпълнение на задълженията, присъщи за тази 
дейност съгласно Закона за енергетиката, подзаконовите нормативни актове, издадени за 
приложението му, Закона за железопътния транспорт и лицензията, издадена от Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране, за територията на цялата страна.

Извършена работа по текущо поддържане на съоръженията
Поддръжката на енергийните съоръжения и осигуряване непрекъснато 

енергозахранване на контактната мрежа, чрез поддържане на висока степен на техническа 
готовост на същата осигурява необходимата сигурност и бeзопастност на железопътните 
превози. Това се постига чрез:

- ежедневна профилактика на контактната мрежа и тяговите подстанции; 
- своевременно и качествено отстраняване на възникналите повреди и аварии.
Ежедневна профилактика на контактната мрежа и тяговите подстанции, по план -

график от квалифициран технически персонал.
Своевременно и качествено отстраняване на възникналите повреди и аварии.
Ежедневно се отчита извършената работа по гари, междугария, в съответствие с 

графиците за работа от подрайоните по контактна мрежа, която информация се анализира и 
обобщава от специалистите в Енергосекциите и поделение ”Електроразпределение”.

Набелязват се мерки за отстраняване на слабите места и възстановяване на 
параметрите на енергосъоръженията. 

В изпълнение на Заповед № 44 на Директора на поделението и през 2011 г. продължи 
извършването на интегрална ревизия на параметрите на контактната мрежа – височина, зиг-
заг, въздушни междини и стрелки в гари, разединители, по енергосекции както следва :

Регионално поделение „Енергосекция” Пловдив
От 859 км разгъната дължина на контактна мрежа в междугарията, до 31.12.2011 г. е 

регулирана 694 км по подрайони, както е видно от графиката. Не са регулирани участъците, 
в които ще се извърши рехабилитация.

Графика № 8
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Регионално поделение „Енергосекция” Горна Оряховица
От 1 308 км разгъната дължина на контактна мрежа в междугарията, до 31.12.2011 г. е 

регулирана 1 281 км по подрайони, както е видно от графиката. Не са регулирани 
междугарията в района на подрайон Завет, в които се монтираха полимерни изолатори.

Графика № 9

Регионално поделение „Енергосекция” София
От 1 140 км разгъната дължина на контактна мрежа в междугарията, до 31.12.2011 г. е 

регулирана 1 031 км по подрайони, както е видно от графиката.

Графика № 10

В резултат от извършената интегрална ревизия на параметрите на контактната мрежа в 
междугарията са намалели както броя на счупените пантографи, така и време закъснението 
на влаковете от счупени пантографи по главните железопътни линии.

Графика № 11

След регулирането на контактната мрежа в междугарията, очакваме разходът на 
дизелово гориво да намалее с около 30%, това ще стане възможно поради:
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 Намаляване броя на повредите по съоръженията и следователно по-малко аварийни 
прозорци; 

 Извършване само на дейности от графика за текущо поддържане.
Главна цел при планиране на дейностите по ремонта на контактната мрежа, тяговите 

подстанции, специализираната механизация, е подобряване на сигурността и безотказността 
при работа, с което се цели да се постигне намаляване на влаковите времезакъснения 
причинени от повреди на енергийни съоръжения – най-вече на контактна мрежа. 

В следствие на направените анализи, взетите и реализирани управленски решения, за 
решаване на основната задача – намаление на времезакъснението на влаковете, в периода 
2008-2011 г., времезакъснението на влаковете вследствие на повреди, запазва тенденцията 
към устойчиво намаляване.

Графика № 12

Намалението времезакъснението на влаковете, по вина на поделение 
„Електроразпределение”, води и до намаляване на стойността на неустойките изплащани на 
превозвачите.

Графика № 13

Повреда, водеща до най-голямо времезакъснение на влаковете е счупването на 
пантографи. 

И през 2011 г. се запази тенденцията за намаляване времезакъснението на влаковете от 
счупени пантографи, следствие повреди по съоръженията на поделение 
„Електроразпределение”.

Графика № 14
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Дейностите по обслужване на енергийните съоръжения: контактна мрежа, тягови 
подстанции, механизация, на железопътната инфраструктура включват: текущо и планово 
поддържане, възстановяването на параметрите им след настъпила авария, подмяна на 
отделни елементи, както и всички съпътстващи дейности свързани с това.

През 2011 г., бяха усвоени средства от инфраструктурни такси по сключени и 
разплатени договори в размер на 3 413 хил. лв. Средствата са изразходвани за закупуване на 
крайно необходими за експлоатацията материали, съоръжения, облекла и обувки за 
персонала, както и за горива. За всички доставки и услуги са проведени процедури, 
съгласно изискванията на ЗОП.

За контактната мрежа са доставени материали на стойност 1 113 хил. лв. за трите 
експлоатационни поделения, за:

- медни въжета ф 4 мм за струнки - 2100 кг;
- МГВ 95 мм2 за ел. съединители - 2000 кг;
- носещо бронзово въже 50 мм2 – 1800 кг;
- стомамени въжета ф 9,5 за компенсиращи устройства - 2100 кг;
- вентилни отводители;
- натегателни съоръжения за работа по к. мрежа - тресчотки и тирфори общо 51 бр. -

табели за контактната мрежа, различни модели- общо 830 бр.;
- полимерни изолатори, които бяха договорени 2010 г., но са доставени и разплатени

през 2011 г.

Фигура № 1

През 2011 г., бяха доставени и монтирани 5 320 броя полимерни изолатора. 
Изолаторите са монтирани със собствени сили, като изразходваното дизелово гориво за 
монтирането на един изолатор, благодарение на подобрената организация при извършване 
на подмяната на изолаторите, бе намалено с близо 41%, в сравнение с разходите през 2009 г.

Материалите се монтират в контактната мрежа от експлоатационните поделения на 
трите Енергосекции. Всички доставки са за покриване на най-неотложните нужди и за 
попълване на аварийния резерв в подрайоните по контактна мрежа.

През 2011 г. за тяговите подстанции се доставиха и монтираха съоръжения и 
материали на обща стойност 365 998 лв., а именно:

- Сключи се договор и започна изграждане на SCADA за тягови подстанции 
Славяново, Търговище. Обектът е преходен, със срок на изпълнение м. май 2012 г.;

- Доставиха се и се монтираха акумулаторни батерии за ТПС Видин, Бойчиновци и 
Димитровград;
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- Доставиха се 4 броя комплексни защити за тяговите трансформатори в ТПС 
Дивдядово и Провадия;

- Достави се измервателна апаратура- кенетрон за Енергосекция Г. Оряховица;
- Доставиха се и се подмениха кабели за вторична комутация в ТПС Дивдядово;
- Доставиха се 14 бр.мрежови анализатори за Енергосекция Г. Оряховица;
- Достави се силикагел (влагоуловител) - 175 кг за тягови подстанции в Енергосекция 

Г. Оряховица;
- Изгради се система за видеонаблюдение за ТПС Симитли и Г. Тодоров;
- Доставиха се горива - дизелово гориво 465 000 л, газьол за отопление - 50 000 л, 

антифриз - 760 кг. Доставиха се масла, различни модификации и трансформаторно масло, 
които доставки се разплатиха в началото на 2012 г.

Поради недостиг на персонал за работа на график - 12 часови смени, водещо до
полагане и изплащане на нощен и извънреден труд, бе организирано наемането на охрана от 
външни фирми на някои подрайони, което се очаква да доведе до намаляване на разходите с 
около 55 хил. лв.

През 2011 г. по инициатива на поделение "Електроразпределение" бяха внесени и 
приети предложения за изменения и допълнения в нормативните актове: Закон за 
железопътния транспорт и Закон за енергетиката. В ЗЖТ в чл. 10 ал. 1 т. 9 е разширен 
предметът на дейност на ДП НК ЖИ с дейността по разпределение на тягова електрическа 
енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт. Съответно в чл. 35 ал. 5 
от ЗЖТ вече е законоустановено заплащането на отделна цена за разпределение на тягова 
електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт, утвърдена 
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

В Закона за енергетиката бяха направени допълнения в чл. 117, относно липсата на 
задължение на ДП НК ЖИ да присъединява обекти на железопътните превозвачи към 
разпределителната мрежа на железопътния транспорт и в чл. 120 за собствеността върху 
средствата за търговско измерване на потребената тягова електрическа енергия, като 
правото на собственост преминава върху железопътните превозвачи.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА
На основание Договора между Република България и ДП НК ЖИ и одобрена 

Годишна програма от министъра на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията за 2011 г. общият размер на средствата за инвестиции и текущо 
поддържане на железопътната инфраструктура на предприятието е 217 000 хил. лв.

С ПМС № 334/ 29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България – обн. ДВ. бр. 2 от 07.01.2011 г. е предоставен капиталов трансфер в размер на 
90 000 хил. лв. и субсидия в размер на 127 000 хил. лв.

ТЕКУЩА СУБСИДИЯ
Предоставената субсидия на ДП НК ЖИ за 2011 г. от страна на държавата в размер на 

127 000 хил. лв. беше насочена към текущо поддържане и експлоатация чрез доставка на 
материали, гориво, текущи ремонти на машини и съоръжения, изплащане на трудови 
възнаграждения на персонала и външни услуги като охрана, почистване, изплащане на 
лицензи, такси и други.

КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ
За 2011 г. усвоените капиталови трансфери предоставени от държавния бюджет на

ДП НК ЖИ са в размер на 90 000 хил. лв. в т.ч.: за основен ремонт на ДМА, по &5100 от 
поименните списъци, са усвоени 63 698 хил. лв., а за придобиване на ДМА по &5200, 
усвоените капиталови трансфери са в размер на 26 302 хил. лв.

Предоставените средства за основен ремонт и придобиване на ДМА от ДБ са усвоени 
на 100%, което е видно от следващата таблица:



ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2011 ГОДИНА

ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 34

Таблица № 5

НАИМЕНОВАНИЕ

Актуализиран
план за
2011 г.

(хил.лв.)

Усвоени
средства за

2011 г.
(хил.лв.)

§ 5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 63 696 63 698

1
Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на 
достигнатите скорости (проект 3)

49 811 49 916

2
Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-
Карлово-Зимница (проект 8)

11 609 11 506

3
Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските 
изисквания (проект 20)

2 276 2 276

§ 5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 26 304 26 302

1
Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат–Синдел (проект 
7)

8 249 8 247

2
Подновяване и електрификация на жп линия Драгоман–
Димитровград (проект 9)

1 510 1 510

3
Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград–турска 
граница

9 045 9 045

4
Повдигане на нивелетата на железния път и съпътстващи 
допълнителни работи по жп линия Свиленград–турска граница

7 500 7 500

ОБЩО КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ 90 000 90 000

СРЕДСТВА ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА
ПО ДОГОВОР С ДЪРЖАВАТА 

127 000 127 000

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ
И ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ

217 000 217 000

По проекти усвояването на средствата от капиталови трансфери за 2011 г. от 
ДП НК ЖИ е, както следва:

ПРОЕКТ 3 – „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на 
достигнатите скорости”. За 2011 г. усвоените бюджетни средства са в размер на
49 916 хил. лв. Проектът се изпълняваше в районите на железопътни секции София, Враца, 
Пловдив и Горна Оряховица.

През 2011 г. основна цел беше привеждането на железния път (наставов и безнаставов) 
и всички прилежащи към него съоръжения (стрелки, тунели, мостове, прелези, подпорни 
стени, водоотводни съоръжения, откоси и др.), съгласно техническите норми за поддържане 
и ремонт, с което да се гарантира тяхната надеждност, сигурността и безопасността на
движение на влаковете. Възлагането на услугите и изборът на доставчици се извършваше, 
при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане 
на малки обществени поръчки.

Изпълнените обекти, видовете работи и ремонт по железния път и съоръженията по 
железопътни секции за 2011 г. са както следва:

Железопътна секция София
В междугарието Елин Пелин – Вакарел на км 31+100 по път № 1 и път № 2 са 

изпълнени укрепителни мероприятия по заздравяване на земното легло на железния път. 
Изпълнени и актувани са строително ремонтни работи на стойност 2 365 хил. лв. с ДДС. 
Обектът е приключен.

Обект „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите, изпълнение на строителен надзор и изготвяне на 
технически паспорт за укрепване на жп насип заздравяване на земното легло на железния 
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път на км 31+100 в междугарието Елин Пелин – Вакарел по път № 1 и път № 2”. В 
междугарието Владая – Драгичево по 5-та жп линия е изпълнен обект „Заздравяване на 
земното легло на железопътен насип с отводнителни мероприятия от км 19+150 до 
км 19+300 и удължаване на плочест водосток на км 18+929 с цел предотвратяване 
преовлажняването и отмиването на насипа”. Изпълнени и актувани са строително ремонтни 
работи на стойност 6 520 хил. лв. с ДДС. Обектът е приключен.

Изпълнен е обект „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към строежите, изпълнение на строителен надзор за обект 
„Заздравяване на земното легло на железопътен насип с отводнителни мероприятия от 
км 19+150 до км 19+300 и удължаване на плочест водосток на км 18+929 с цел 
предотвратяване преовлажняването и отмиването на насипа в междугарието Владая –
Драгичево по 5-та жп линия”. Разплатените средства по договора са в размер на 59 хил. лв. с 
ДДС. 

В междугарието Дяково - Дупница по 5-та жп линия е изпълнен обект „Аварийно 
механизирано подновяване на железния път в междугарието Дяково - Дупница от км 82+440 
до км 82+975 и от км 85+000 до км 89+692 с обща дължина 5 227 метра (в т. ч. Тунел № 2 от 
км 88+016 до км 88+274 с дължина 258 метра). Изготвяне на оценка за съответствие на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изпълнение на 
строителен надзор и изготвяне на технически паспорт”. Усвоените средства са в размер на 
9 189 хил. лв. с ДДС. Положен е железен път от км 82+435 до км 82+990 и от км 85+000 до 
км 89+692 с обща дължина 5 247 метра (в т.ч. Тунел № 2 от км 88+016 до км 88+274 с 
дължина 258 метра). Обектът е приключен.

Железопътна секция Враца
В междугарието Бов – Лакатник по път № 1 е изпълнено аварийно механизирано 

подновяване на железния път от км 42+394 до км 48+845 с дължина 6 451 метра. През
м. юни 2011 г. е сключен договор за изпълнение на обекта и е преведен аванс в размер на
3 876 хил. лв. с ДДС. Положени са 6 451 метра нов железен път. Общо усвоените средства 
са в размер на 9 544 хил. лв. с ДДС. Извършват се довършителни работи. Обектът е 
преходен за 2011/2012 г.

В междугарието Елисейна – Зверино по път № 2 от км 64+672 до км 70+028 с дължина
5 356 метра по 2-ра жп линия се изпълнява механизирано подновяване на железния път. 
Актувани и разплатени са строителни работи на стойност 6 353 хил. лв. с ДДС. Положен е 
железен път с дължина 5 404 метра. Работата продължава. Обектът е преходен за 
2011/2012 г.

Железопътна секция Пловдив
В междугарието Чирпан – Свобода е изпълнено аварийно механизирано подновяване 

на железния път от км 69+925 до км 70+500 с обща дължина 575 метра. През м. ноември е 
подписан договор за изпълнение на обекта. Извършено е подновяване на железният път и е 
възстановена скоростта на движение по книжка разписание. През м. декември са актувани и 
разплатени изпълнени работи за 248 хил.лв. с ДДС. Обектът е приключен.

Железопътна секция Горна Оряховица
През м. февруари 2011 г. стартира обекта „Механизирано подновяване на железния 

път от км 212+950 до км 215+446 с дължина 2 496 метра и от км 215+458 до км 216+329 с 
дължина 871 метра, на горното строене на два стоманени 12-метрови моста на км 215+452 и 
км 216+355 с обща дължина 24 метра и ремонт на тунелната облицовка и отводнителните 
съоръжения в тунели №№ 23, 24 и 25 в междугарието Радунци - Дъбово по 4-та жп линия”. 
Общо усвоените средства са в размер 15 308 хил. лв. с ДДС. Положен е железен път от 
км 212+903 до км 216+486 с обща дължина от 3 583 метра. Обектът е приключен.

Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите, изпълнение на строителен надзор и изготвяне на технически 
паспорт за обект "Механизирано подновяване на железния път в междугарието Радунци –
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Дъбово с дължина 3 503,50 метра, ремонт на стоманени мостове на км 215+452 и на 
км 216+355 и укрепване на тунели №№ 23, 24 и 25 по 4-та жп линия инженеринг 2011 - 2012 
година". Разплатени са 19 хил. лв. с ДДС. 

В гара Горна Оряховица от км 121+532 до км 122+225 са изпълнени: механизирано 
подновяване на железния път, заздравяване на земното платно и извършване на 
отводнителни мероприятия. Усвоените средства са на стойност 263 хил. лв. Положен е 475 
метра нов железен път от км 121+750 до км 122+225. Обектът е приключен.

През 2011 г. със средства от капиталови трансфери е извършено подновяване на общо
21 735 метра железен път. 

ПРОЕКТ 7 – „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат –
Синдел”. Усвоените бюджетни средства за 2011 г. са в размер на 8 247 хил. лв. От 
началото на изпълнението на договорите усвоените бюджетни средства са в размер на 
24 487 хил. лв.

Средствата са усвоени по обекти и подобекти, както следва:
 „Участък Лозарево - Прилеп от км 18+663 до км 23+108 включително жп тунел 

№1”. Приключен договор. През 2011 г. усвоените средства са в размер на 48 хил. лв.
Подобект: „Измерване на деформации в тунел №1 в междугарието Лозарево –

Прилеп от обект: ”Удвояване и електрификация на жп линията Карнобат – Синдел”.
Основни дейности по договора:
 изкопни работи взривен способ и крепежни работи в „калота” - 22 м;
 изкопни работи взривен способ и крепежни работи в „щрос” - 40 м;
 вторична облицовка - 30 м;
 инсталации /ел., въздухопроводна, вентилационна/ - 22 м;
 отводнителни канавки – 600 м.
Изпълнено е: 
 Приключен е договор № 3244/16.06.2009 г. с изпълнител на СМР Консорциум 

„ВИКЕЙ 07”. 
 Приключен е договор № 1733/30.11.2006 г. с изпълнител „Крамп инженеринг” ООД.
 Приключен е договор № 2305/19.11.2007 г. с изпълнител „Рубикон инженеринг” 

ООД.
 „Втори етап от обект "ЖП варианта от км 73+076 до км 77+670 с естакади № 

1, 2 и 3 в участъка Търнак - Аспарухово, път № 1”. Приключен договор.
Предстои получаване на разрешение за ползване.
 Изготвяне на работен проект за обект: „Проектиране на обект: "Укрепване на 

свлачище от км 73+150 до км 73+220 и изграждане на дълбок дренаж от км 72+950 до 
км 73+110 в участъка Търнак – Аспарухово". Приключен договор.

 „Аварийно укрепване на свлачище на км 73+200 (сп. Струя) в участъка Търнак -
Аспарухово”. През 2011 г. усвоените средства са в размер на 1 438 хил. лв.

Основни дейности по договора:
 Конструктивни: укрепващи конструкции от пилоти, подпорни стени и обратен насип 

от скален материал;
 Отводнителни: изграждане на дренаж на система за отводняване.
Изпълнено е: Подпорна стена №1; Подпорна стена №2; Дълбок дренаж; Заустване на 

предпазен канал; Полагане на ЕКТ.
Одобрено е преформулирането на наименованието на обекта. Новото име е 

„Укрепване на железния път на км 73+200 в участъка Търнак-Аспарухово”. 
Обектът чака одобрен доклад за ОВОС.
 Изготвяне на доклад за ОВОС и оценка на съвместимостта на инвестиционно 

предложение „Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел”. През 2011 
година усвоените средства са в размер на 30 хил. лв.
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Процедурата по оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в 
защитените зони от „НАТУРА 2000” е прекратена. Процедурата ще бъде възобновена със 
същия Изпълнител и по същия договор през 2012 г. 

Основни дейности по договора: 
 Разработване на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за проект 

„Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат - Синдел”;
 Разработване на оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с 

предмета и целите на опазване на защитените територии от „НАТУРА 2000”;
 Да защити доклада за ОВОС и оценка на съвместимостта пред компетентните 

органи и да осигури получаването на положително решение;
 Да защити доклада за ОВОС и оценка на съвместимостта по време на обществено 

обсъждане, в съответствие със Закона за опазване на околната среда и на приложимите 
подзаконови актове;

 Да предостави експертна подкрепа на Възложителя до получаване на положително 
решение от Министерство на околната среда и водите (МОСВ). 

Изготвен е междинен доклад за оценка на ОВОС, съгласно договора за изпълнение. 
През м. февруари 2011 г. е предаден доклада за ОВОС и оценка на съвместимостта. Същият 
е изпратен в МОСВ за съгласуване. През м. март 2011 г. е получено становище на МОСВ с 
препоръка за отстраняване на непълноти и неточности и последващо внасяне в МОСВ в 
срок до 30.04.2011 г. за повторна оценка на качеството на доклада. На 29 април допълненият 
доклад е внесен в МОСВ за становище. Срокът за отстраняване на забележките е удължен 
до 10.07.2011 г. по искане на Изпълнителя. Становището на МОСВ отново е отрицателно. 
Докладът е върнат за отстраняване на забележки. На 30 септември в МОСВ е внесен 
коригиран доклад. Становището на МОСВ е отрицателно. Процедурата по одобряването на 
доклада е прекратена.

Предстои изготвяне на нов доклад по ОВОС и внасяне в МОСВ за съгласуване.
 Подобект: „Укрепване на жп път от км 73+400 до км 73+900 в междугарието 

Търнак – Аспарухово по трета жп линия”. През 2011 г. усвоените средства са в размер на 
6 731 хил. лв.

Основни дейности по договора: 
 Изготвяне на работен проект за съответните части;
 Изготвяне на доклад от обследване и съставяне на технически паспорт, съгласно 

техническото задание;
 Изпълнение на СМР по проектите;
 Извършване на авторски надзор;
 Изготвяне на екзекутивна документация /съгласно чл.175 от ЗУТ/;
 Кадастрално заснемане на извършеното строителство, включително и подземните 

комуникации.
Изпълнено е: Изготвени и предадени са проектите по Етап І от договора; Проектите са 

приети на Експертен съвет; Всички СМР по договор в основната си част са приключени.
Извършени са следните дейности: възстановяване на 200 м дренажна система; 

приключена е Стена №1 и Стена №2; изпълнена е обратна засипка; демонтаж на 400 м 
железен път; възстановяване на 12 000 м3. насип под жп линията; рехабилитация на 
водосток на км 73+532.

Предстои поправка по ос и ниво на железния път, провеждане на комисия за 
установяване на годността на обекта за приемане и въвеждане в експлоатация.

ПРОЕКТ 8 – „Възстановяване на проектни параметри на жп линията София-
Карлово - Зимница”. Усвоените бюджетни средства по проекта за 2011 г. са в размер на 
11 506 хил. лв. От началото на изпълнението на договорите усвоените бюджетни средства 
са в размер на 93 008 хил. лв.

Средствата са усвоени по подобекти, както следва: 
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 „Рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителна техника и 
телекомуникационните мрежи в жп линията София-Карлово инженеринг”. През 
2011 г. усвоените средства са в размер на 5 540 хил. лв.

Изпълнено е: 
 предаден встъпителен доклад;
 изготвен технически проект, одобрен от Експертен съвет на ДП НК ЖИ;
 преустройство на гарова централизация на гара Долно Камарци;
 доставка на част от материали, съоръжения и устройства;
 издадено е разрешение за строеж;
 приет е работен проект за част „Телекомуникации”;
 приет е работен проект за част „ Гарова централизация ” в участъка;
 преустройство на гарова централизация на гара Долно Камарци, гара Макоцево, 

гара Мирково и гара Световрачене;
 Съоръжаване на прелези на км 3+717, км 7+174, км 47+430, км 48+534, км 66+552 и 

на км 76+226 от жп линията София- Карлово;
 Проведени са 72 часови проби и са въведени в експлоатация с Акт обр. 15. 
 „Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и 

устройствата на системата за електроснабдяване от железопътната 
инфраструктура в участъка гара Саранци – спирка Буново”. През 2011 г. усвоените 
средства са в размер на 4 726 хил. лв.

Изпълнено в участък г. Долно Камарци и междугарието Долно Камарци - сп. Буново: 
подновяване на 3 530 м железен път и полагане на безнаставов релсов път; смяна на 4 бр. 
стрелки в гара Долно Камарци; изграждане на нов перон, перонно и гарово осветление на 
гара Долно Камарци; възстановяване на водоотводни съоръжения и заздравяване земно 
платно; саниране на изкуствени съоръжения; смяна на стълбове на контактна мрежа, 
носещо въже и елементи от окачването; перонно и гарово осветление на гара Долно 
Камарци. Възстановено е движението на влаковете с V=60 km/h.

В участък Макоцево - Долно Камарци са изпълнени: оформяне и уплътняване на ОЗП 
12 000 м3; насип под защитен пласт 6 829 м3; полагане на канавки ЕКТ 200x50 (типови 
канавки – едроплощни) - 4 098 м; полагане на канавки ЕКТ 200x30 (типови канавки –
едроразмерни) - 2 000 м; полагане на железен път 5 737 м; баластиране 9 333 м3. По 
контактната мрежа е изпълнен: монтаж на 23 бp. котви; демонтаж на 20 бp. ЖБ стълбове;
демонтаж на 6 бp. ЖР стълбове; монтаж на 96 бp. ЖБ стълбове; монтаж на 27 бp. ЖР 
стълбове; прехвърляне на 93 бp. конзоли.

В гара Макоцево е изпълнено: влагане на 16 бр. преходни парчета; баластиране 1 600 
м3; полагане на защитен пласт 1 760 м3; полагане на канавки ЕКТ 200x50 -776 м; изграждане 
на перон 196 м; полагане на 400 м железен път; смяна на 4 бр. стрелки; нивелации 1-ва и 
2-ра с дължина 400 м; нивелации на 4 бр. стрелки. По контактната мрежа е изпълнено 
прехвърляне на 32 6p. конзоли, монтаж на 32 бр. заземления и възстановяване действие на 
МРЦ в гара Макоцево. Възстановено е движението в участъка гара Макоцево с V=25 km/h 
и Макоцево – Долно Камарци с V=60 km/h.

 „Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и 
устройствата на системата за електроснабдяване от железопътната 
инфраструктура в участъка гара Мирково – спирка Челопеч и гара Златица – гара 
Пирдоп”. Приключен договор. През 2011 г. усвоените средства са в размер на 65 хил. лв.

В участъка на гара Мирково е извършено: подновяване на текущия път - 671 м с релси 
UIC 60 E1; възстановяване на водоотводни съоръжения и заздравяване земно платно; смяна 
стълбове на КМ - 21 бр.; подмяна на носещо въже и елементи от КМ; рехабилитация и 
презиждане на перон - 160 м; изграждане на нов дренаж. Сменени са 4 бр. стрелки UIC 60 
E1. Приключени са работите по смяна на стълбове, контактна мрежа и носещо въже. 
Възстановено е движението на влаковете и действието на МРЦ. 
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В участък междугарие Мирково - Златица (до сп. Челопеч) е изпълнено: подновяване 
на 6 320 м железен път и полагане на безнаставов релсов път с релси UIC 60 E1; 
възстановяване на водоотводни съоръжения и заздравяване земно платно; саниране на 
изкуствени съоръжения; смяна на стълбове на контактна мрежа, носещо въже и елементи от 
окачването. Възстановено е движението на влаковете с V=70 km/h.

В участък гара Златица и междугарие Златица – Пирдоп е изпълнено: подновяване на 
4 166 м железен път и полагане на безнаставов релсов път с релси UIC 60 E1; смяна на 4 бр. 
стрелки в гара Златица; рехабилитация и презиждане на перон - 270 метра; перонно 
осветление; възстановяване на водоотводни съоръжения и заздравяване земно платно; 
саниране на изкуствени съоръжения; смяна на стълбове на контактна мрежа, носещо въже и 
елементи от окачването. Възстановено е движението на влаковете с V=80 km/h.

Обектът е приет с ДПК и е подписан Акт 16. Предстои издаване на разрешение за 
ползване и въвеждане в експлоатация.

 „Основен ремонт на тунел № 3 от км 56+500 до км 59+740 в междугарието 
Долно Камарци – Мирково, по трета главна железопътна линия София-Карлово-
Зимница – проучване, проектиране и изграждане /инженеринг/”. Приключен договор.
През 2011 г. усвоените средства са в размер на 600 хил. лв.

Изпълнени са: изкопни работи за земна основна площадка; направа на дренажен канал 
- 1 400 м; полагане на бетон за дънна плоча - 3 240 м; полагане на асфалтобетон за 
релсотраверсова скара; монтиране на „Y” траверси и полагане на релси UIC 60 E1-3240 м. 
Изградени са: стоманобетонни преходи към железния път на баластова основа, нова 
контактна мрежа - по цялата дължина, вентилационна система, въздушна линия за външно 
ел. захранване към портали №№ 1 и 2. Монтирано е постоянно и аварийно ел. осветление.

Обектът е приет с ДПК и е издадено разрешение за ползване.
Проведена е процедура по избор за изпълнител на обект: „Изграждане на система за 

регистриране на движение в зоната на портали 1 и 2 на тунел №3 в междугарието Долно 
Камарци - Мирково по трета главна жп линия София-Карлово-Зимница”. Избран е 
изпълнител. Сключен е договор № 3789/18.10.2011 г. с „ИНОКС БЪЛГАРИЯ” ООД за 
изпълнение. 

Изградена е система за регистриране на движение в зоната на портали 1 и 2.
Предстои въвеждане в експлоатация.
  Кадастрална карта и кадстрални регистри на поземлените имоти на 

ДП НК ЖИ по трасето на ІІІ жп линия с отделяне на частната от публичната 
държавна собственост. През 2011 г. усвоените средства са в размер на 575 хил. лв.

Представени са протоколи за приемане на работата от Службата по геодезия, 
картография и кадастър. 

Предстои получаване на одобряване на кадастралната карта от Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър.

ПРОЕКТ 9 – „Подновяване и електрификация на жп линия Драгоман –
Димитровград ЮЖ”. За 2011 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 1 510 хил лв.
От началото на изпълнението на договорите усвоените бюджетни средства са в размер на 
29 445 хил. лв.

Средствата са усвоени за обектите:
 Тягова подстанция Алдомировци с подобекти: 
1. Оборудване поле 110 кv в районна подстанция Алдомировци;
2. ВЛ 110 кv за външно електрозахранване на ТП Алдомировци;
3. Окачване на едномодов 24 нишков оптичен кабел по стълбовете на контактната 

мрежа в участъка София – Драгоман. 
Основни дейности по договора: оборудване на поле 110 KV; външно 

електрозахранване на подстанцията; оборудване на поле 27,5 KV; сграда на подстанцията и 
оборудване на килия; доставка на машини и съоръжения за уредби 27,5 и 110 KV;
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инсталиране на доставеното оборудване; получено е Удостоверение по чл. 52 от ЗКИР;
подписан е протокол обр.15; внесено е заявление в РДНСК за назначаване на ДТК.

Предстои получаване на разрешение за ползване и въвеждане в експлоатация.
 „Модернизация тягова подстанция Волуяк и изграждане на система за 

телеуправление SCADA 1-ва линия”. През 2011 г. усвоените средства са 1 425 хил. лв.
Основни дейности по договора: 
 модернизация и обновяване на съоръженията на тягова подстанция Волуяк и 

секционен пост Златуша; 
 модернизация на СР/секционни разединители/ в гарите от София до Калотина-

запад и отклонението Волуяк - Банкя; 
 монтаж на телекомуникационно оборудване в гарите от София до Калотина-запад;
 проектиране и оборудване на ЦДЦ в Енергосекция София;
 преминаване към съоръжения от необслужваем тип, с ниски експлоатационни 

разходи и максимален работен живот;
 осигуряване на преносна среда на системата за телеуправление SCADA чрез

полагане на оптичен кабел от Драгоман до границата; 
 ремонт на гарови помещения и монтаж на телекомуникационно оборудване за 

SCADA в гарите от София до Калотина-запад, а от Волуяк до Банкя - чрез модем и 
отклонение от магистрален кабел или по друг способ;

 монтирането на нова цифрова преносна система от тип STM/SDH 4, работеща по 
изградения оптичен кабел;

 изграждане на качествени и надеждни връзки, предоставяне на нови услуги, 
характерни за всички съвременни телекомуникационни системи, като достъп до 
мултимедийни услуги, предаване на данни, изграждане и експлоатация на SCADA система
и др. 

Предстои: оживяване на оборудването SCADA, ПНР, обучение, функционални 
изпитания, 72 часови проби, комисия за установяване на годността на обекта за приемане и 
въвеждане в експлоатация.

 „Проектиране и изграждане на терминал за комбинирани превози при гара 
Драгоман”. Приключен договор. През 2011 г. усвоените средства са в размер на 82 хил. лв.

Основни дейности по договора:
Проектиране
Изготвяне на работен проект по всички части /Геодезия, АС, Конструктивна, ВиК, Ел., 

ПЗБ и др./ и изготвяне на технически паспорт.
Строително-монтажни работи
Подготвителни работи; изкоп в скални почви; направа на насип; нови водостоци ф150 -

3x20; технологично пресичане на жп линия вкл. автоматика; демонтаж на съществуващ 
железен път; среден ремонт на железен път; дренажи; канавки; вътрешни настилки; пътна 
връзка; нова служебна сграда; ремонт на съществуваща сграда; ограда; осветление на 
площадката; информационна система и съобщ. връзки; осъществяване на авторски надзор.

Изпълнени са всички видове СМР по договора. Изготвени са екзекутивни чертежи и 
технически паспорт.

Приет е с ДПК и е издадено разрешение за ползване. 
По Договор 3610/31.01.2011 г. с „Дендрит” ООД са проектирани и доставени 4 бр. 

рампи за натоварване/разтоварване на вагони за Ro-La превози.
 „Изграждане на жп прелез на км 9+100 в междугарието Биримирци – Подуяне 

разпределителна и ул. „Мими Балканска” в кв. „Христо Ботев” и кв. „Слатина”.
Приключен договор. През 2011 г. усвоените средства са в размер на 3 хил. лв.

Основни дейности по договора: 
 Подновяване на железния път в района на прелеза – 50 м; Монтаж на еластична 

прелезна настилка; Водоснабдяване; Изкопи за устройствата на ОТ; Сигнализация; 
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Прелезопазачница; КТП; Резервно електрозахранване; Изграждане от страна на община 
Столична на части „Улично осветление” и „Пътна настилка”.

Изпълнени са всички СМР. Има подписан Акт 16. Обектът е въведен в експлоатация.
Изготвен е технически паспорт. Издаден е клиентски номер от Софийска вода АД. Открита 
е партида от ЧЕЗ България АД.

ПРОЕКТ 20 – „Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските 
изисквания”. Усвоените бюджетни средства за 2011 г. по проекта са в размер на 2 276 хил.
лв. 

През 2011 г. по програмата за извършване на ремонти на сгради и перони бяха 
предвидени 22 обекта за изпълнение чрез възлагане. Ремонтираха се гарите Дряново, 
Морава, Свищов, Плевен, Долна Митрополия, Добринище, Калофер, Дъбово, Долна махала, 
София север, Драгоман, Копривщица, Кочериново, Елесейна и др.

Към 31.12.2011 г. са приети с Акт 16 и въведени в експлоатация 19 обекта: „Направа на 
ограда жп участък Симитли”; „Ремонт на адм. сграда на жп секция Дупница”; „Ремонт 
покрив сграда четно гара Бутово”; „Ремонт помещения жп участък Батановци”; „Ремонт ПЗ, 
пост 1 и пост 2 Плачковци”; „Ремонт помещения енергодиспечери шести етаж ПТС Горна 
Оряховица”; „Ремонт ПЗ гара Калотина запад”; „Ремонт перонна козирка и канализация I 
перон Подуяне пътническа”; „Ремонт ПЗ гара Търговище”; „Ремонт покрив ПЗ и външен 
водопровод в гара Попово”; „Ремонт сгради АТЦ и служебни помещения гара Карнобат”;
„Ремонт кантон гара Летница - ремонт покрив, фасади, вътрешни помещения и настилки”;
„Ремонт приемно здание гара София север”; „Ремонт сгради и вертикална планировка жп 
гара Асеновград”; „Ремонт сграда жп участък Волуяк”; „Допълнителни работи по 
рехабилитация на ПЗ Плевен”; „Ремонт ПЗ гара Свищов”; „Ремонт на гара Копривщица”;
„Ремонт ПЗ гара Драгоман”.

С Разрешение за ползване е приет обект: „Ремонт приемно здание гара Кюстендил”. 
Обект: „Изграждане на ограда от двете страни на жп линията в района на временно 

изградения перон на ГКПП Капитан Андреево” е финансиран от държавния бюджет с 
Постановление № 320 от 27.12.2010 г. на Министерски съвет на Република България.

Обектите: „Ремонт перонна козирка и канализация I перон Подуяне пътническа”, 
„Ремонт ПЗ гара Търговище”, „Ремонт покрив ПЗ и външен водопровод в гара Попово”, 
„Ремонт на гара Копривщица”, „Ремонт сгради и вертикална планировка жп гара Калофер”, 
„Ремонт външен водопровод, тоалетна за пътници и помещения жп гара Велинград” и 
„Ремонт ПЗ, пост 1, 2 и санитарен възел гара Долна Митрополия” частично са плащани и 
със собствени средства. 

ПРОЕКТ – „Електрификация и реконструкция на жп линията Свиленград –
турска граница”. Усвоените бюджетни средства за 2011 г. са в размер на 9 045 хил. лв.

В утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, и Министъра на финансите поименен списък на капиталовите разходи на 
ДП НК ЖИ за 2011 г. е включен проект "Електрификация и реконструкция на жп линията 
Свиленград-турска граница", съфинансиран по Оперативна програма "Транспорт".

Средствата са използвани за покриване на ангажимента на ДП НК ЖИ (съгласно 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ). Извършените плащания са 
свързани с извършени и верифицирани от бенефициента разходи за строително монтажни 
работи включени в Актове за междинни плащания №№ 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 и 23
издадени от инженера. 

ПРОЕКТ – „Повдигане на нивелетата на железния път и съпътстващи 
допълнителни работи по жп линия Свиленград – турска граница”. Усвоените 
бюджетни средства за 2011 г. са в размер на 7 500 хил. лв.

На основание необходимостта от извършване на допълнително възникнали работи по 
време на изпълнението на проект „Електрификация и реконструкция на железопътната 
линия Свиленград-турска граница”, но неразделни към Основния договор строително-
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монтажни работи, Възложителят предприе действия за провеждане на процедурата на 
договаряне по реда на чл. 90, ал. 1 от ЗОП и подписването на Договор за допълнителните 
работи, който няма да се финансират по ОПТ, а изцяло със собствени средства на 
ДП НК ЖИ. 

На 24.10.2011 г. беше подписан договорът за „Повдигане на нивелетата на железния 
път и съпътстващи допълнителни работи по жп линия Свиленград – Турска граница” между 
ДП НК ЖИ и Изпълнителя по основния договор.

Извършените плащания са за периода ноември-декември 2011 г., съответно по Актове 
за междинно плащане №№ 1 и 2. 

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
ДП НК ЖИ е Бенефициент по значителен брой проекти финансирани със средства от 

ЕС по различни програми и фондове в т.ч. по всички проекти от Приоритетна ос I -
Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални 
транспортни оси, по един проект от Приоритетна ос ІІІ - Подобряване на интермодалността 
при превозите на пътници и товари, и Приоритетна ос V - Техническа помощ на Оперативна 
програма "Транспорт" 2007-2013 г.

Стратегическата цел на Оперативна програма „Транспорт” е изграждането на 
балансирана и устойчива транспортна система чрез развитие и модернизация на 
ключовата транспортна инфраструктура за връзки с национално, трансгранично и 
европейско значение.

През отчетния период ДП НК ЖИ е извършвало дейността си в съответствие с 
разработените и приетите от МТИТС политики, които се изпълняват чрез 3 програми:

- Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт;
- Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт;
- Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на 

произшествия.
Във връзка с изпълнение на Оперативното споразумение по ОПТ 2007-2013, 

подписано между УО и ДП НК ЖИ като бенефициент на програмата, в предприятието е 
разработен ПРОЦЕДУРЕН НАРЪЧНИК НА БЕНЕФИЦИЕНТА ПО ОПЕРАТИВНА 
ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ” 2007-2013 г., утвърден на 19 май 2011 г. от ръководителя на 
УО на ОП „Транспорт”.

Към момента на различно ниво на изпълнение са следните железопътни 
инфраструктурни проекти, свързани с изграждане и проектиране на жп инфраструктурата, 
както и технически помощи за развитие на интермодалния транспорт:

1. Проекти финансирани по програма ИСПА
1.1. Проект “Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив –

Свиленград – Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч”
 Общата стойност на договора за Фаза 1 е в размер на € 99 792 441,00 като през 

отчетния период бяха усвоени 93,82% от средствата.
Изпълнението по Фаза 1 на проекта е следното:
 На 21.12.2011 г. беше подписан Акт № 15 за установяване годността за приемане 

на строежа. 
 Към 31.12.2011 г. строителните работи по договора са приключили. Остават за 

изпълнение дейности по отстраняване на забележките, констатирани от Комисията за 
установяване годността за приемане на строежа, назначена от генералния директор на 
ДП НК ЖИ, съгласно Заповед № 1514/13.12.2011 г.

До края на м. януари 2012 г. предстои финализиране и подписване на Адендум № 4, 
който ще уреди всички нерешени въпроси по договора.
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 Общата стойност на договора за Фаза 2 възлиза на € 68 000 000,00 като през 
отчетния период бяха усвоени 90,85% от средствата.

Изпълнението по Фаза 2 на проекта е следното:
 На 20.12.2011 г. беше подписан Акт № 15 за установяване годността за приемане 

на строежа. 
 Към 31.12.2011 г. строителните работи по договора са приключили. Остават за 

изпълнение дейности по отстраняване на забележките, констатирани от Комисията за 
установяване годността за приемане на строежа, назначена от генералния директор на 
ДП НК ЖИ, съгласно Заповед № 1514/13.12.2011 г.

 Общата стойност на Договора за изграждане на системи за сигнализация, 
телекомуникации и SCADA за цялата линия е в размер на € 38 615 986,66 като през 
отчетния период бяха усвоени 61,52% от средствата.

Изпълнението по договора е следното:
Дейностите по договора, свързани с изпълнението на договорите в обхвата на 

строителните договори, финансирани по програма ИСПА са в процес на завършване: 
 Подписан е Акт 17 за проведени 72-часови проби при експлоатационни условия 

на телекомуникациите и осигурителната техника на гари Катуница и Поповица. Предстои 
провеждане на тестове за гари Първомай, Караджалово, Ябълково и СТС Пловдив, както и 
на системата SCADA за участъка Първомай-Димитровград.

 На 01.09.2011 г. в ДП НК ЖИ е получено Решение № 829 от 18.08.2011 г. на 
Комисията за регулиране на съобщенията за предоставяне на МТИТС кодове на мобилна 
мрежа. Този ресурс се предоставя за срок от 6 месеца за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър.

 На 15.12.2011 г. е издаден нов временен шестмесечен Лиценз за честотите, който 
влиза в сила от 22.01.2012 г. По този начин се гарантира възможността GSM-R системата в 
участъка Пловдив-Димитровград да бъде в нормална експлоатация през 2012 г., като 
паралелно с това се реши въпросът за окончателното прехвърляне на честотния ресурс към 
ДП НК ЖИ.

Информацията за стойностите на договорите и усвоените финансови средства по 
проекта към 31.12.2011 г. е дадена в следващата таблица:

Таблица № 6
       (в Евро.)

№ ДОГОВОРИ
Стойност
на проекта

Разплатено към
31.12.2011 г.**

Финансово 
изпълнение 
% (к.3/к.2)

а 1 2 3 4

1

Договор №EuropeAid/117495/D/W/BG, за 
проектиране и строителство на първата 
фаза от проекта – жп участък Крумово –
Първомай

99 792 441,00 93 624 124,86 93,82

2

*Договор №EuropeAid/123600/D/WKS/ 
BG, за проектиране и строителство на 
втора фаза от проекта – жп участък 
Първомай- Свиленград – гръцка/турска 
граница

68 000 000,00 61 780 662,73 90,85

3

Договор №EuropeAid/124429/D/WKS/ 
BG, за проектиране и строителство за 
изграждане на системите за 
сигнализация, телекомуникация и 
СКАДА за цялата жп линия

38 615 986.66 23 756 937,28 61,52

4
Договор за услуги №EuropeAid/117011/ 
D/SV/BG - техническа помощ за 
строителен надзор за цялата жп линя

18 866 025,00 12 228 501,86 64,82
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       (в Евро.)

№ ДОГОВОРИ
Стойност
на проекта

Разплатено към
31.12.2011 г.**

Финансово 
изпълнение 
% (к.3/к.2)

5

Договор за услуги №EuropeAid/114597/ 
D/SV/BG за техническа помощ на ЗУИП 
в ДП НК ЖИ за комплексно управление 
на проекта

2 594 590,00 1 559 636,98 60,11

6

Договор №EuropeAid/117495/D/W/BG, Д 
– 48/24,07,2008 г. за допълнителни 
работи по първата фаза от проекта – жп 
участък Крумово – Първомай

3 475 978,00 3 215 279,65 92,5

Общо: 231 345 020,66 196 165 143,36 84,79

Забележки:
* стойността на договора съгласно предложението за изменение на ФМ;
**общата стойност на приемливите разходи по ИСПА/КФ 1164/94 до 31.12.2010 г., 

съгласно Решение на Комисията от 16.12.2011 г. за изменение на ФМ, е € 160 000 000.

1.2 Проектите за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за 
модернизация и рехабилитация на железопътната мрежа на Република България, 
финансирани от Програма ИСПА на ЕС, бяха приключени през 2010 г.

През 2011 г., във връзка с приключването на Програма ИСПА в края на 2010 г., бяха 
изготвени заключителни доклади за:

 Финансов меморандум 2005/BG/16/Р/РА 002 „Техническа помощ за 
модернизация на железопътната линия Видин - София”;

 Финансов меморандум 2005/BG/16/Р/РА 004 „Техническа помощ за 
рехабилитация на железопътната инфраструктура в жп участъци по линиите Пловдив –
Бургас и Мездра – Горна Оряховица”, включващ проектите:

 „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в жп
участъци по линията Пловдив - Бургас”;

 „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в жп
участъци по линията Мездра - Горна Оряховица”;

 „Техническа помощ за внедряване на оптичен кабел по жп. линия Пловдив -
Бургас”;

 „Техническа помощ за внедряване на допълнителна компютърна централизация по 
жп участъка Карнобат - Бургас”;

 „Техническа помощ за подновяване и реконструкция на железопътния участък 
Пловдив - Михайлово”;

 „Техническа помощ за развитие на железопътен възел Бургас”.
 Финансов меморандум 2006/BG/16/Р/РА 002 „Техническа помощ за 

модернизация на трансевропейската железопътна транспортна мрежа в България”, 
включващ проектите:

 „Техническа помощ за модернизация на трансевропейската железопътна мрежа в 
България: Позиция I - железопътната линия София - Пловдив”;

 „Техническа помощ за модернизация на трансевропейската железопътна мрежа в 
България: Позиция I - железопътната линия София - Драгоман”;

 „Техническа помощ за модернизация на трансевропейската железопътна мрежа в 
България: Позиция I - железопътната линия София – Перник - Радомир”;

 „Техническа помощ за модернизация на жп линия Радомир-Гюешево”;
 „Техническа помощ за развитие на железопътен възел София”.
Заключителните доклади бяха изпратени на 20.05.2011 г. до дирекция „Координация 

на програми и проекти” в МТИТС. След преглед от Централното координационно звено към 
Министерски съвет и от Националния фонд към Министерството на финансите, на 
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26.09.2011 г. окончателните доклади по меморандумите са изпратени до Европейската 
комисия за преглед и одобрение.

През 2012 г. се очаква окончателното становище на ЕК по одобрение на докладите, 
приключване на ИСПА мерките и финансово закриване на меморандумите.

2. Проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013
Изпълняваха се важните железопътни инфраструктурни проекти, свързани с

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖП ИНФРАСТРУКТУРА:

2.1. Проект „Реконструкция и електрификация на жп линия Свиленград-турска 
граница”, съфинансиран по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Транспорт” 
2007-2013 г. Подписан е договор с избрания изпълнител ОХЛ ЖС АД на 25.05.2009 г. Срок 
за изпълнение: 2009 – 2012 г.

Обхват на проекта
Договорът включва проектиране и изграждане на железопътни съоръжения, железен 

път, пътни надлези и подлези, електрификация и свързването й със системите на турските 
железници.

Предвижда се изпълнението да се извърши на три основни етапа: Етап 1 – Изготвяне и 
одобрение на работен проект за цялата железопътна отсечка; Етап 2 – Строителство; Етап 3 
– Въвеждане в редовна експлоатация.

Обща стойност на договора – 83 999,6 хил. лв. с ДДС, разплатени средства към 
31.12.2011 г. - 59 392 хил. лв., в т.ч. за 2011 г – 27 069,5 хил. лв., финансово изпълнение
71%.

Процент на усвояване от безвъзмездна финансова помощ – 60%.
Изпълнението на проекта за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. е следното:
Поради настъпилите непредвидени обстоятелства в хода на строителството и на 

основание чл. 43, ал. 2, т. 1 от ЗОП, на 03.09.2011 г. беше подписано Допълнителното 
споразумение № 1 към договора, с което срокът за изпълнение на строителните работи се 
удължава до 30.06.2012 г. без  промяна на стойността на основния договор.

Активно се изпълняваха строително-монтажните работи, съгласно работната програма: 
 Бяха демонтирани съществуващите перони на бивша спирка Гергана, спирка 

Генералово и граничен пункт Капитан Андреево;
 Саниране на съществуващите жп мостове – 100% ;
 В периода от 1 март до 15 април 2011 г. са извършени работите на обекта, свързани 

с пълното прекъсване на движението на влаковете - от км 297+750 до км 301+200 и от 
км 313+000 до км 315+600, като на 18.04.2011 г. е възстановено влаковото движение в 
междугарието Свиленград – Капъкуле;

 Изграден е нов перон на граничния пункт с височина 55 см над ниво глава релса, 
което е в съответствие с ТСОС за железопътната инфраструктура;

 Положен е нов магистрален кабел с обща дължина 5 065 м;
 Завършени са работите по премахване на пресичания с електропроводи 20 kV;
 На 22.11.2011г. е свързана старата с новата жп линия на км 309+550 и е пуснато жп 

движение по новоизграденото трасе в участъка от км 302+600 до км 309+550;
 Работи се на моста на км 301+600 на р. Марица - степен на завършеност 68 %;
 Работи се по „Нов пътен надлез в Генералово” на км 309+544 – степен на 

завършеност 65%;
 Продължават работите по изграждане на стълбовете за Контактна мрежа в 

участъците от трасето на жп линията;
 Положеният железен път през 2011 г. е 14 км, като остават за изграждане - 1,9 км; 
 През 2011 г. са изградени и завършени големи съоръжения - 13 жп моста и малки 

съоръжения (водостоци и прокари) - 27 бр.
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2.2. „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от 
железопътната линия Пловдив-Бургас”

След като успешно приключи договора за „Техническа помощ за рехабилитация на 
жп инфраструктурата в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас” и се 
финализира процедурата за избор на изпълнители на проект „Рехабилитация на 
железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив – Бургас” започна 
неговото изпълнение, което включва строителство, оценка на съответствието и строителен 
надзор.

Изпълнението на проекта за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. е следното:
Сключен е договор за безвъзмездна помощ между ДП НК ЖИ и Управляващия орган 

по ОПТ на 07.02.2011 г.
След проведена обществена поръчка на 08.02.2011 г. бяха сключени следните 

договори:
 Договор №3617/08.02.2011г. за оценка на съответствието и строителен надзор с 

„ДЗЗД ЕТАКОНС-ВИТО ПРАТО”;
Обща стойност на договора – 11 872 хил. лв. с ДДС, разплатени средства към 

31.12.2011 г. - 1 187 хил. лв., в т.ч. за 2011 г – 1 187 хил. лв., финансово изпълнение – 10%.
 Договор №3618/08.02.2011г. за изпълнение на обект „Рехабилитация на 

железопътната отсечка Mихайлово-Калояновец, включително главните коловози в 
гарите Михайлово и Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния 
път 21 км” /позиция 1/ с ДЗЗД „ДЖИСИЕФ - СК-13 - ТРЕЙС РЕЙЛИНФРА 
КОНСОРЦИУМ”;

Обща стойност на договора – 35 582,8 хил лв. с ДДС, разплатени средства към 
31.12.2011 г. - 8 996,5 хил. лв., в т.ч. за 2011 г. – 8 996, 5 хил. лв., финансово изпълнение –
25%.

 Договор №3619/08.02.2011г. за изпълнение на обект „Рехабилитация на 
железопътните отсечки Стара Загора – Завой (до км 190+590 в междугарието Ямбол -
Завой) и Завой – Зимница (от км 192+706 до входната стрелка на гара Зимница), 
включително главните коловози и гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и 
спирки между тях с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км”
/позиция 2/ с ДЗЗД „ДЖИСИЕФ – СК-13 – ТРЕЙС РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ”;

Обща стойност на договора – 181 843 хил. лв. с ДДС, разплатени средства към 
31.12.2011 г. - 24 216 хил. лв., в т.ч. за 2011 г. – 24 216 хил. лв., финансово изпълнение –
13%.

 Договор №3620/08.02.2011г. за изпълнение на обект „Рехабилитация на 
железопътната отсечка Церковски – Карнобат, включително главните коловози в гара 
Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и подновяване 
на железния път в отсечката Карнобат-Бургас, включително главните коловози в 
гарите Карнобат и Бургас и всички спирки и гари между тях, с приблизителна 
разгъната дължина на железния път 122 км” /позиция 3/ с ДЗЗД „ДЖИСИЕФ – СК-13 –
ТРЕЙС РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ”. На 28.10.2011 г. се подписа Допълнително 
споразумение №1 по Договор №3620/08.02.2011 г.

Обща стойност на договора – 162 937 хил. лв. с ДДС, разплатени средства към 
31.12.2011 г. - 26 223 хил. лв., в т.ч. за 2011 г. – 26 223 хил. лв., финансово изпълнение –
16%.

Общ финансов напредък по проекта на база сключени договори – 15,5%. Процент на 
усвояване от безвъзмездна финансова помощ – 12%.

На 23.02.2011 г. е проведена встъпителна среща на между Възложителя и страните по 
договорите, на която се определи начина на кореспонденция и комуникация между страните 
и началната дата на стартиране на договорите - 15.03.2011 г.

На 12.04.2011 г. е извършено авансово плащане по трите договора за строителство.
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На 11.05.2011 г. е проведена публична церемония „първа копка” на работната 
площадка в с. Калояновец.

Формулярът за кандидатстване на проекта е одобрен от Европейската комисия на 
01.07.2011 г.

Някои по-важни дейности, свързани с изпълнение на СМР до края на 2011 г.:
 получени са от Инженера Заповедна книга и Протокол Образец 2А за откриване на 

строителна линия за позиция 1, 2 и 3: участъка Долно Езерово – Владимир Павлов и гара 
Владимир Павлов;

 одобрен е Работен проект част: „Железен път” и Работен проект част: „Сигнализация 
и телекомуникации” за позиция 1;

 одобрен е от Инженера Работен проект част: "Железен път междугарие Стара Загора 
- Калитиново" (за позиция 2);

 стартира изпълнението на СМР по позиция 1 (участък Михайлово - Калояновец);
 изплатени са първите междинни плащания по трите договора за строителство;
 одобрен е от Възложителя Планът за управление на околната среда за позиции 1, 2, 3;
 одобрени са от Инженера Комуникационен план, План за управление на качеството, 

План за безопасност и здраве и План за управление на околната среда за позиция 1;
 одобрени са от Инженера Комуникационен план, План за управление на качеството и 

План за управление на околната среда за позиция 2;
 одобрени са от Инженера План за управление на качеството и План за управление на 

околната среда за позиция 3;
 одобрен е План RAMS (за позиция 1 и позиция 2);
 разрешени са влакови „прозорци” за извършване на подготвителни работи по 

позиция 3 и на 12.12.2011 г. започна изпълнението на СМР по позиция 3 (участък Долно 
Езерово – Владимир Павлов, път 1).

2.3. Модернизация на Трансевропейската железопътна мрежа в България жп 
линия София – Пловдив, участък Септември - Пловдив”

Изпълнението на проекта за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. е следното:
Проведена е и е приключена откритата процедура за избор на изпълнител за 

строителство за участъка Септември – Пловдив, с три обособени позиции. Подписани са 
договори с избраните изпълнители с предмет „Модернизация на железопътния участък 
Септември – Пловдив: част от Трансевропейската транспортна мрежа” по трите 
обособени позиции на проекта:

 За позиция 1 (Септември-Пазарджик) с Консорциум „Свителски-РВП КЬОНЕ“. 
Обща стойност на договора – 75 350 хил. лв. с ДДС, разплатени средства към 31.12.2011 г. -
6 850 хил. лв., в т.ч. за 2011 г – 6 850 хил. лв., финансово изпълнение – 9%.

 За позиция 2 (Пазарджик-Стамболийски) с ДЗЗД „АЙ ДЖИ ЕЙ“ – Консорциум; 
Обща стойност на договора – 65 792,5 хил. лв. с ДДС, разплатени средства към 31.12.2011 
г. - 3 589 хил. лв., в т.ч. за 2011 г. – 3 589 хил. лв., финансово изпълнение – 5%.

 За позиция 3 (Стамболийски-Пловдив) с Порр Бау ГмбХ. Обща стойност на 
договора – 67 233 хил. лв. с ДДС, разплатени средства към 31.12.2011 г. - 6 112 хил. лв., в 
т.ч. за 2011 г – 6 112 хил. лв., финансово изпълнение – 9%.

Получено е положително становище от УО на ОПТ, че разработката на Формуляра за 
кандидатстване за финансиране на проекта от ОПТ е одобрена на първа инстанция.

Между УО и ДП НК ЖИ е сключен Договор № ДОПТ-11/05.08.2011 г. за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по ОПТ.

Изготвена е документация и е обявена процедура за „Оценка на съответствието и 
строителен надзор за проекта „Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив 
– част от Транс–европейската железопътна мрежа“ при която:

 има избран изпълнител с Решение № 22/05.08.2011 г.
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 това решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). На 
10.11.2011 г., която се произнесе с решение, съгласно което процедурата се връща на етап 
ново разглеждане, оценяване и класиране на техническите предложения на участниците при 
спазване на указанията в мотивите, изложени в решението. 

 решението на КЗК е обжалвано пред ВАС и към края на 2011 г. не е изтекъл срока 
за обжалване.

На 16.11.2011 г. е сключен договор с предмет „Теренни проучвания за издирване на
археологически обекти по трасето на жп линията Септември - Пловдив за проект 
„Модернизация на жп участък Септември - Пловдив - част от транс-европейската 
железопътна мрежа“.

Обща стойност на договора – 47 хил. лв. без ДДС, разплатени средства към 31.12.2011 
г. – 37, 6 хил. лв., в т.ч. за 2011 г. – 37, 6 хил. лв., финансово изпълнение – 80%. 

Общ финансов напредък по проекта на база сключени договори – 8%. Процент на 
усвояване от безвъзмездна финансова помощ – 7%.

2.4. През 2011 г. се изпълняваха дейности, необходими за финализиране 
подготовката на инвестиционните проекти, включени като разширение в обхвата на 
съответните инвестиционни проекти по ОПТ за следните проекти:

 „Модернизация на жп линията Видин - София”;
 „Модернизация на жп линията София - Пловдив, участъци София - Елин Пелин и 

Елин Пелин - Септември”;
 „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по TEN-T мрежата”, 

обхващащ проектите за модернизация на железопътните линии София – Драгоман и София 
– Перник – Радомир и за развитие на железопътните възли София и Бургас.

През 2011 г. бяха подготвени и подадени в УО на ОПТ Формулярите за 
кандидатстване за финансиране със средства по приоритетна ос 1 на проектите за 
подготовка на инвестиционните проекти за жп линия Видин – София и за жп участъка 
София – Септември.

На ХІ заседание на КН на ОПТ, проведено на 08.12.2011 г., бе взето решение за 
включване в обхвата на ОПТ 2007-2013 г. в рамките на приоритетна ос 1 на „Инструмент за 
подготовка на железопътни проекти по TEN-T мрежата”.

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИТЕ, КАКТО СЛЕДВА:
2.4.1. „Модернизация на Трансевропейската железопътна мрежа в България жп 

линия София – Пловдив, участък София - Септември”
Изпълнението на проекта за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. е следното:
В края на м. юли 2011 г. започна подготовката на тръжни документи за избор на 

изпълнител с предмет "Изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната 
среда за инвестиционното предложение "Модернизация на жп линията София-Пловдив в 
участъка Елин Пелин-Септември", а на 20.10.2011 г. e стартирана тръжната процедура за 
избор на Изпълнител за изготвяне на ДОВОС.

През м. ноември 2011 г. започна подготовка на тръжна документация за избор на 
изпълнител с предмет “Координиране на проектирането и съпътстващите дейности, и 
оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на проект 
„Модернизация на железопътен участък София - Септември - част от трансевропейската 
железопътна мрежа”.

2.4.2. „Модернизация на жп линия София – Драгоман”
Изпълнението на проекта за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. е следното:
Заданието за обхвата на ОВОС и техническа спецификация за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Изготвяне на ОВОС за проект „Модернизация на транс-европейската 
мрежа в България: Позиция I - железопътна линия София-Драгоман” бяха изпратени в 
МОСВ за преглед и съгласуване. Според получения на 13.12.2010 г. отговор на МОСВ, в 
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окончателния вариант на заданието са отразени посочените непълноти, както и са 
извършени необходимите съгласувания и консултации със специализираните ведомства.

В края на м. юли 2011 г. започна подготовката на тръжни документи за избор на 
изпълнител с предмет „Изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната 
среда за инвестиционното предложение „Модернизация на жп линията София-Драгоман”, а 
на 23.11.2011 г. e стартирана тръжната процедура за избор на Изпълнител за изготвяне на 
ДОВОС. 

Проектът „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман” е част от новия 
проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по TEN-T мрежата“, предложен 
за включване за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП „Транспорт” 2007-2013 г.

В рамките на „Инструмента” са предвидени за изпълнение всички дейности, свързани 
с подготовката на проектите до фаза “зрял проект”, а именно изготвяне на ДОВОС, 
техническо проектиране, извършване на съпътстващите го съгласувателни, одобрителни 
процедури и подготовка на тръжни процедури за строителство за следващия програмен 
период.

2.4.3. „Модернизация на Трансевропейската железопътна мрежа в България 
жп линия София – Перник – Радомир”

Изпълнението на проекта за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. е следното:
Проектът „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир” е част 

от новия проект “Инструмент за подготовка на железопътни проекти по TEN-T мрежата“, 
който е предложен за включване за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП „Транспорт” 
2007-2013 г.

В рамките на „Инструмента” са предвидени за изпълнение всички дейности, свързани 
с подготовката на проектите до фаза “зрял проект”, а именно техническо проектиране, 
извършване на съпътстващите го съгласувателни, одобрителни процедури и подготовка на 
тръжни процедури за строителство за следващия програмен период.

2.4.4. „Модернизация на железопътната линия Видин - София” 
Изпълнението на проекта за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. е следното:
В периода 21 февруари - 28 март 2011 г. в 25 общини са проведени обществени 

обсъждания на ДОВОС и последващи консултации със заинтересованата общественост и 
местните администрации. През месеците февруари-май са внесени предложения за промяна 
на проекта от общините Ботевград, Враца и Димово.

На 20.06.2011 г. ЕТС на ДП НК ЖИ приема промяна на трасето в жп участък Столник 
– Ботевград – Люти Дол и варианта, заобикалящ защитена зона „Въртопски дол”.

На 29.08.2011 г. „ПОВВИК” АД предава допълнение на ДОВОС, а на 07.10.2011 г. 
МОСВ одобрява допълнението на ДОВОС.

В началото на м. декември /01-05.12.2011 г./ са проведени допълнителни обществени 
обсъждания на допълнението на ДОВОС в общините Ботевград, Горна Малина и Столник.

На 08.12.2011 г. е проведена допълнителна консултация със заинтересованата 
общественост и община Горна Малина. 

На 14.12.2011 г. община Горна Малина прави своите предложения за промяна на 
трасето в жп участък Руска Бяла - София.

ДП НК ЖИ принципно приема предложението на община Горна Малина със 
становище от 20.12.2011 г.

На 20.12.2011 г. цялата документация е предадена на МОСВ, за да се издаде решение 
за ОВОС за проект “Техническа помощ за модернизация на железопътната линия Видин -
София”. 

2.5. Проект „Проектиране и внедряване на Географска информационна система” 
(ГИС) за нуждите на ДП НК ЖИ, финансиран по ос V на ОП „Транспорт” 

Изпълнението на проекта за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. е следното:
Подписан e окончателен протокол за приключване на договор № 3536/02.11.2010 г. с 
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предмет „Проектиране и изграждане на мрежова структура за комуникационна свързаност в 
РП и ЦУ на ДП НК ЖИ за нуждите на проект „Проектиране и внедряване на ГИС за 
нуждите на ДП НК ЖИ” – 12.01.2011 г.

Сключен e договор № 3597/17.01.2011 г. с „Вилмат” ООД с предмет „Проектиране и 
изграждане на сървърно помещение за нуждите на проект „Проектиране и внедряване на 
ГИС за нуждите на ДП НК ЖИ”.

Подписан e заключителен протокол за приключване на договор № 3597/17.01.2011 г. с 
предмет „Проектиране и изграждане на сървърно помещение за нуждите на проект 
„Проектиране и внедряване на ГИС за нуждите на ДП НК ЖИ” – 22.03.2011 г.

Официално откриване и представяне на ГИС на ДП НК ЖИ (презентация и 
пресконференция) – 05.04.2011 г.

Подписан е Анекс II с № ДОПТ-7/25.05.2011 г. към Договор за безвъзмездна 
финансова помощ ДОПТ-1/06.01.2009 г. по проект „Проектиране и внедряване на ГИС за 
нуждите на ДП НК ЖИ”.

Сключен е договор № 3672/26.05.2011 г. с предмет „Доставка на лицензи за тежки 
десктоп ГИС клиенти за нуждите на проект „Проектиране и внедряване на ГИС за нуждите 
на ДП НК ЖИ”.

Извършена е доставка на лицензи по договор № 3672/26.05.2011 г. с предмет 
„Доставка на лицензи за тежки десктоп ГИС клиенти за нуждите на проект „Проектиране и 
внедряване на ГИС за нуждите на ДП НК ЖИ” – 14.06.2011 г.

За изключителни постижения в прилагане на ГИС за ефективно съвременно 
управление на жп инфраструктурата в категория „Транспорт" на деня на ГИС – 17 ноември, 
ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура" получи награда. 

Обща стойност на сключените договори по проекта – 10 296 хил. лв. с ДДС, 
разплатени средства към 31.12.2011 г. 10 296 хил. лв. с ДДС, в т.ч. за 2011 г. 3 289,7 хил.
лв., финансово изпълнение – 100%. Процент на усвояване от безвъзмездна финансова 
помощ - 80%. Към 31.12.2011 г. е подадено искане за окончателно плащане от БФП на 
стойност 580 хил. лв. 

2.6. Проект „Изграждане на интермодален терминал в град София - фаза 1” 
Обща стойност на сключените договори по проекта – 59,7 хил. лв. с ДДС, разплатени 

средства към 31.12.2011 г. – 59,7 хил. лв., в т.ч. за 2011 г. – 35,5 хил. лв., финансово 
изпълнение – 100%. Процент на усвояване от безвъзмездна финансова помощ - 10%.

Изпълнението на проекта за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. е следното:
На 29.03.2011 г е завършено изпълнението на договора с предмет "Подготовка на 

отчуждителни процедури за имоти, необходими за изграждане на интермодален терминал -
София, фаза 1", с изпълнител фирма ГЕОТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ. С протокол е одобрена 
представената документация за терените, подлежащи на отчуждаване в района на обекта 
(ПУП за фаза 1), която е предмет на договора.

На 13.04.2011 г е подписан анекс към оригиналния договор за БФП по проекта за 
удължаване срока за изпълнение на необходимите подготвителни работи за строителството 
на фаза 1 на ИМТ София до 31.03.2012 г.

Стартирана е процедура с предмет "Изготвяне на пазарна оценка на имоти, 
необходими за изграждане на интермодален терминал София, фаза 1" по НМОП чрез 
изпращане на покани за участие до 3 фирми на 26.04.2011 г. Избрана е фирма изпълнител, 
но сключване на договора не е извършено поради липсата на целесъобразност за това -
поради съществуващия проблема с ПУП.

На 25.10.2011 г. пред Постоянната комисия към Столична община бе представен и 
одобрен проекта за организацията на връзката на Интермодалния терминал с ул. „Източна 
тангента”, съгласно който влизането и излизането от/на ул. „Източна тангента” ще се 
осъществява от/в посока на бул.”Ботевградско шосе”.
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Във връзка със съгласуването на Работния проект от ДП НК ЖИ (ЖПС София) на 
15.11.2011г. е подадено (като собственик на терена, през който ще преминава захранващия 
водопровод) заявление за сключване на предварителен договор със „Софийска вода” АД.

2.7. Проект „Техническа помощ за консултантски услуги за изготвяне на 
необходими пакети документация за процедури и дейности при подготовка за 
изпълнение на инвестиционни железопътни проекти”

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (ДОПТ - 4 от 03.06.2009 
г.), сключен между УО по ОПТ и ДП НК ЖИ е на стойност 1 000 000 лв. без ДДС.

Обща стойност на сключените договори по проекта – 44,8 хил. лв. с ДДС, разплатени 
средства към 31.12.2011 г. – 24,2 хил. лв., в т.ч. за 2011 г. – 1,3 хил. лв., финансово 
изпълнение – 54%. Процент на усвояване от безвъзмездна финансова помощ - 2%.

Изготвен е Заключителен доклад за изпълнение на чл. 14, ал. 3 от Договор 
№ 3302/27.08.2009 г., подписан между ДП НК ЖИ – Възложител и Обединение „Екорис-
Тритон” чрез водещият партньор „М.С.Тритон България” – Изпълнител, т.е. освобождаване 
на гаранцията да стане след окончателно изпълнение на конкретния договор.

Задействана е юридическа консултация за прекратяване на договор № 3337/18.11. 
2009 г., Договор № 3336/18.11.2009 г. и Договор № 3365/08.01.2010 г. с Обединение 
„Екорис-Тритон” чрез водещия партньор „М.С. Тритон България” ООД. За целта е 
изпратено писмо № 3683/08.03.2011 г. до отдел „Правен” на ДП НК ЖИ за компетентен
отговор при решаване на създадения казус.

Изпратено е писмо Изх. № 6611/14.04.2011 на ДП НК ЖИ до УО на ОПТ с искане за 
консултация, относно получаване на принципно одобрение на разработена по конкретни 
договори тръжна документация, което да послужи за прекратяване на 2 бр. договори с 
изпълнители.

С писмо Изх. № 10-22-445/10.05.2011 г. на МТИТС УО на ОПТ ни информират за 
положителното си становище, свързано с получаване на принципно съгласие за приемане на 
изготвените по Договор № 3337/18.11.2009 г. и Договор № 3336/18.11.2009 г. документации 
с Изпълнител: Обединение „Екорис-Тритон” чрез водещия партньор „М.С. Тритон 
България” ООД. Целта е извършване на плащане от бенефициента по конкретни договори и 
приключване на същите след прекратено Рамково споразумение. 

Изпълнителят, Обединение „Екорис-Тритон” чрез водещия партньор, е представил по 
официален път Техническа спецификация за оценка на съответствието съгласно чл.142 от 
ЗУТ и комплектована документация за участие в процедура по ЗОП /на хартиен носител и 
на CD/ за проектите: „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир” с 
писмо ЖИ-15933/26.08.2011 г. и „Модернизация на железопътна линия София-Драгоман” с 
писмо ЖИ-15931/26.08.2011 г. за приемане от ДП НК ЖИ като възложител. 

Изпратено е писмо до УО на ОПТ с наш Изх. № ЖИ-17209/15.09.2011 г., с приложена 
документация, включваща Техническа спецификация за проект: „Модернизация на 
железопътна линия София-Драгоман” и проект: „Модернизация на железопътна линия 
София-Перник-Радомир” с цел получаване на принципно одобрение на комплектите 
документи, което е предпоставка за извършване на плащане и уреждане на договорните 
отношения с конкретните изпълнители.

Получено е писмо от УО на ОПТ с Изх. № 10-22-445/26.10.11г. за принципно приемане 
на документацията, изпратена от ДП НК ЖИ по договор № 3337/18.11. 2009 г. и договор № 
3336/18.11.2009 г. Според УО на ОПТ можем да извършим окончателното плащане, тъй 
като разработената документация съответства на нормативната база.

Изготвено и изпратено писмо за юридическа консултация с Рег. № ЖИ-
20684/03.11.2011 г., свързана с изготвяне на необходимите споразумения към основните 
договори, чрез които да се уредят взаимоотношенията с изпълнителите до отдел 
„Правен” на ДП НК ЖИ.
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Получен e-mail от отдел „Правен” на ДП НК ЖИ с приложен проект на Споразумение 
към Договор № 3337/18.11.2011 г. и проект на Споразумение към Договор 3365/08.01.2011г.

С наше писмо Изх. № ЖИ-21951/22.11.2011 г. ДП НК ЖИ е изпратило проектите на 
Споразумения за съгласуване с УО на ОПТ. Целта е изпълнение на ангажимента ни по 
Оперативно споразумение № С-6/06.07.2011 г., Раздел V, чл. 22, т. 2 и получаване на 
писмено становище за преприемане на действия по подписване на Споразуменията и 
разплащане с Изпълнителите.

Изпълнение на дейностите по договорите в процент %: Договор № 3302/27.08.2009 г. 
– 100% изпълнение; Договор № 3337/18.11.2009 г. – 66.67%; Договор № 3365/08.01.2010 
г. – няма да се изпълнява; Договор № 3297/17.08.2009 г. – 100%; Договор 
№ 3336/18.11.2009 г. – 100%.

Получено писмо от УО на ОПТ с Изх. № 10-22-1444/16.12.11 г., с което е изразено 
положително становище по представени проекти на споразумения по договор 
№ 3337/18.11.2009 г. и договор № 3365/08.01.10 г.

Сключени са споразумения към конкретен договор № 3365/08.01.2010 г. и 
споразумение към конкретен договор № 3337/18.11.2009 г., с ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКОРИС-
ТРИТОН”, чрез водещия партньор „М.С. Тритон България” ООД с ново наименование 
„Проджект Планинг енд Мениджмънт” ООД, за констатирана невъзможност за изпълнение 
на договора, изразяващо се в дейност по чл. 1, ал. 1 от договора, която се заличава.

2.8. Проект „Консултантска услуга за извършване оценка на съответствието на 
инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект 
„Модернизация на железопътната линия София - Пловдив”. Проектът е с финансиране 
по ос V „Техническа помощ” на ОПТ 2007-2013 г. Сключен е договор на 13.05.2010 г. с 
избрания изпълнител - лицензирана фирма - ЕТ „Ел Транс Инженеринг - ВМ”. 

Обща стойност на сключения договор по проекта – 20,7 хил. лв. с ДДС, разплатени 
средства към 31.12.2011 г. – 20,7 хил. лв., в т.ч. за 2011 г. – 0,00 лв., финансово изпълнение 
– 100%. Процент на усвояване от безвъзмездна финансова помощ - 0%. Към 31.12.2011 г. е 
подадено окончателно искане за безвъзмездна финансова помощ на стойност 17 250,00 лв. 

Изпълнението на проекта за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. е следното:
На 13.01.2011 г. е подписан окончателен протокол в уверение, че дейностите по 

договора са окончателно изпълнени от изпълнителя ЕТ „Ел Транс Инженеринг”. Извършено 
е окончателно плащане по договора. 

През м. февруари 2011 г. е предаден окончателен доклад за изпълнените дейности по 
проекта в МТИТС.

На 15.06.2011 г. е извършена проверка на място от УО на ОП „Транспорт” 2007-2013 г. 

2.9. Проект “Kонсултантска услуга за извършване оценка на съответствието на 
инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект 
„Tехническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци 
на ж.п. линията Mездра – Г. Оряховица в България”. Сключен е договор на 21.04.2009 г. 
с „Рубикон инженеринг” ООД.

Обща стойност на сключения договор (съгласно допълнително споразумение) – 206 
хил. лв. с ДДС, разплатени средства към 31.12.2011 г. – 206 хил. лв., в т.ч. за 2011 г. –
183,5 хил. лв., финансово изпълнение – 100%. Процент на усвояване от безвъзмездна 
финансова помощ - 30%. Към 31.12.2011 г. са подадени искания за междинно и 
окончателно плащане от безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 115 358,37 лв.

Изпълнението на проекта за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. е следното:
На 26.01.2011 г. е проведен Експертен технически съвет (ЕТС) към ДП НК ЖИ, на 

който са разгледани всички документални и проектни разработки, изготвени от проектанта 
в обхвата на етап II. 

На 03.06.2011 г. бе проведена проверка на място в офиса на консултанта по ОС във 
връзка с извършване на междинно плащане по договора.
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Изготвен е комплексен доклад за оценка на съответствието съгласно ЗУТ. Поради 
това, че в плана за изпълнение на ОП “Транспорт” не са предвидени средства за 
съфинансирането на рехабилитацията на участък Мездра – Горна Оряховица до 2020 г. и 
тъй като съгласно изискванията на българското законодателство одобрението на 
инвестиционен проект от компетентните органи има давност от 1 година (в този период 
следва да се подаде искане за получаване на разрешение за строеж), към договора за оценка 
на съответствието е подписано споразумение, съгласно което от договора отпада дейността 
комплектоване и внасяне от името на Възложителя на пълната документация за съгласуване 
и одобряване от компетентните органи за получаване на разрешение за строеж.

Заключителният протокол, удостоверяващ изпълнението на всички дейности съгласно 
договора и договорното споразумение е подписан на 28.10.2011 г. 

На 15.11.2011 г. е извършено окончателно плащане по договора с Изпълнителя, 
включително и плащането на ДДС. От плащането е удържана стойността на дейностите, 
които Изпълнителят не е изпълнил. Плащането е извършено със средства на ДП НК ЖИ, 
предстои възстановяването им от ОПТ.

Инвестиционният проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в 
участъци от жп линията Мездра - Горна Оряховица” е включен в индикативния списък с 
алтернативни проекти към Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

2.10. Проект „Укрепване на административния капацитет на ДП НК ЖИ за 
подготовката, избора, управлението, изпълнението, наблюдението и контрола на 
железопътните проекти по ОП „Транспорт” 2007-2013”, в качеството й на конкретен 
бенефициент по ОПТ в съответствие със сключеното Оперативно споразумение с 
Управляващия орган на ОПТ”.

Обща стойност на проекта – 588 хил. лв., разплатени средства към 31.12.2011 г. - 0 лв, 
% на усвояване – 0%.

Във връзка с реализиране на проект: Техническа помощ за укрепване на 
административния капацитет в ДП НК ЖИ и въвеждане на модели за управление на 
железопътни проекти с подкрепата на инициативата JASPERS, предприятието ревизира 
приоритетите си и анализира нуждата си от техническа помощ като стигна до извода, че е 
необходимо да предприеме стъпка към прекратяване на Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № ДОПТ-3/18.08.2010 г. за проект: BG 161PО004-5.0.01-
0043.

Основната цел е избягване на двойно финансиране и запознаване с 
констатациите и нуждите, произтичащи от Докладите и предложенията на 
представителите на JASPERS, което изцяло променя нуждата ни от техническа помощ, 
изразена във формуляра за кандидатстване с проект: „Укрепване на административния 
капацитет на ДП НК ЖИ за подготовката, избора, управлението, изпълнението, 
наблюдението и контрола на железопътните проекти по ОП „Транспорт” 2007-2013 г., в 
качеството й на конкретен бенефициент по ОПТ в съответствие със сключено 
Оперативно споразумение с Управляващия орган на ОПТ”.

По проекта не са изпълнявани дейности и за периода 01.07.2010-09.11.2011 г. не са 
извършени никакви разходи. 

С наше писмо № ЖИ-21129/10.11.2011 г., ДП НК ЖИ е заявило пред УО на ОПТ 
необходимостта от прекратяване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № ДОПТ-3/18.08.2010 г. за проект: BG 161PО004-5.0.01-0043 предвид изложените 
по-горе обстоятелства.

3. Проекти по TEN-T бюджет
3.1. Проект „Техническа помощ за изграждането на интермодален терминал в 

Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България - Русе”, 
съфинансиран по Годишна програма ТЕN- T на Европейската комисия за 2007 г. 
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Обща стойност на проекта – 4 367 хил. лв., разплатени средства към 31.12.2011 г. - 44 
хил. лв, в т.ч. през 2011 г. – 0,00 лв. % на усвояване – 1,01% (средства от националното 
съфинансиране).

През 2009 г. е подготвена и проведена процедура за избор на изпълнител. След 
проблеми (обжалване) на тръжната процедура за избор на изпълнител, през 2010 г. и в 
изпълнение разпорежданията на КЗК и ВАС Възложителят издаде решение за прекратяване 
на процедурата поради непотвърдено националното съфинансиране по проекта.

През 2011 г. изпълнението на проекта е прекратено, а съфинасирането от агенция 
TEN-T е отменено.

Поради значимостта на проекта за подобряване интермодалността на превозите, 
ДП НК ЖИ подготви и внесе предложение за финансиране подготовката на инвестиционния 
проект от ОПТ 2007 – 2013 г. На ХІ-то заседание на КН по ОПТ, проведено на 08.12.2011 г., 
беше взето решение за включване в приоритетна ос 3 на ОПТ на проект „Подготовка за 
изграждане на интермодален терминал в Северен Централен район на планиране в 
България - Русе”.

3.2. Проект „Техническа помощ за изграждането на интермодален терминал в 
Южен централен район за планиране на регионалното развитие в България –
Пловдив”. 

Проектът е одобрен за финансиране с Решение на Европейската Комисия С(2008)7866 
от 10.12.2008 г. като Действие 2007-BG-90304-S със стойност на действието 1 600 000 евро 
(с финансиране 50%: 50% съответно ЕК и национално). 

Разплатените средства – по проекта 2 451, 6 хил. лв. с ДДС, от които 1 021,5 хил. лв. 
национално съфинансиране и 1 021,5 хил. лв. финансиране от ЕК, ДДС – 408 хил. лв. В 
общата стойност, освен стойностите на договорите, са включени приемливите разходи по 
процедура за ОВОС. Дължимите суми за ДДС са изплатени от ДП НК ЖИ. 

Всички основни дейности и етапи по договора за техническа помощ бяха успешно 
приключени до края на 2010 г. Финалният доклад на Консултанта беше одобрен от УК по 
проекта. Голяма част от плащанията бяха извършени до края на 2010 г. Последните две
междинни плащания и финалното плащане бяха извършени през м. май 2011 г. поради 
недостиг на средства в бюджета на МТИТС.

Съгласно указанията на Изпълнителната агенция за трансевропейската транспортна 
мрежа (TEN-T EA) към Европейската комисия, одобрила предоставянето на финансова 
помощ от Общността на Бенефициента на Действието - Министерството на транспорта 
(понастоящем Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията) 
на Република България - за проекта от общ интерес в областта на трансевропейските 
транспортни мрежи „Техническа помощ за изграждането на интермодален терминал в 
Южен централен район на планиране на регионалното развитие България – Пловдив” с 
Решение C(2008)7866 от 10.12.2008 г., изменено с Решение на Комисията C(2010)3655 от 
02.06.2010 г. за удължаване датата на приключване на Действието до 31.12.2010 г., на 
30.03.3011 г. беше изпратено писмо с официално потвърждение, че планираните дейности 
за проект „Техническа помощ за изграждането на интермодален терминал в Южен 
централен район на планиране на регионалното развитие България – Пловдив” са 
приключени успешно до края на 2010 г.

Изготвените Финален доклад и финансовите отчети бяха официално подадени в TEN-T 
ЕА на 29.07.2011 г. заедно с всички необходими съпровождащи документи.

На 07.10.2011 г. бе получено окончателно одобрение на финалния доклад и 
финансовите отчети по проекта, както и становище за успешното приключване на 
Действие „Техническа помощ за изграждането на интермодален терминал в Южен 
централен район на планиране на регионалното развитие България – Пловдив”. След 
изпратеното от МТИТС съгласие за направените от Комисията финансови разчети и 
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предложения ход на приключване на Решението, предстои възстановяване на направени от 
българската държава разходи на стойност 122 317,62 евро.

След приключване на проекта за техническа помощ, през 2011 г. бяха предприети 
дейности по подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на интермодален 
терминал в Южен централен район за планиране на регионалното развитие в 
България – Пловдив”:

С Решение № 509 от 08.07.2011 г. Министерският съвет на Република България 
определи на обекта статут от национално значение.

На 31.08.2011 г. Идейния проект е изпратен в ИА ЖА за становище относно прилагане 
на Наредба № 57 за извършване на оценка на оперативна съвместимост при изграждането на 
интермодален терминал Пловдив.

Изготвена бе документация за “Избор на консултант за изготвяне на Формуляр за 
кандидатстване/Заявление за потвърждаване на субсидия и за оценка и актуализация на 
финансово-икономически анализ разходи-ползи”. Процедурата за обявяване на обществена 
поръчка за избор на Изпълнител стартира на 19.09.2011 г.

Изготвена бе документацията за избор на Изпълнител за „Изработване на Подробен 
устройствен план - План за регулация и застрояване и Парцеларен план (ПУП-ПРЗ и ПП) 
за нуждите на проекта. 

Съгласно изискванията на ЗУТ на 05.08.2011 г. Заданието за изработване на ПУП-ПРЗ 
и ПП с необходимата документация бяха изпратени в Община Родопи – Пловдив. След 
получаване на тяхното съгласие (03.09.2011 г.), документацията е изпратена в МРРБ за 
издаване на разрешение за възлагане изработването на ПУП-ПРЗ и ПП.

Инвестиционното намерение и Заданието за изработване на ПУП са изпратени за 
съгласуване в РИОСВ-Пловдив, Министерство на културата и Изпълнителна агенция по 
горите.

Процедурата за обявяване на обществена поръчка за избор на Изпълнител за 
изработване на ПУП стартира на 17.10.2011 г. и приключи със сключване на договор 
№ 866/03.01.2012 г.

Напредналата степен на подготовка и стратегическото му значение дадоха възможност 
проекта да се предложи за финансиране по ОП „Транспорт”, приоритетна ос 3 
„Подобряване интермодалността при превоза на пътници и товари” в настоящия програмен 
период (до 2013 г.). Решение за включването му беше взето на ХІ-то заседание на КН по 
ОПТ, проведено на 08.12.2011 г.

3.3. Проект „Техническа помощ за възстановяване на проектните параметри на 
жп линията Варна-Русе”. Сключен е договор с Дружество по ЗЗД „Евротранспроект-Нет 
инженеринг” на 19.2.2009 г.

Разплатените средства – по проекта 5 261 хил.лв. с ДДС, от които 2 868 хил. лв. 
национално съфинансиране и 1 516 хил. лв. финансиране от ЕК, ДДС – 877 хил. лв. 
Дължимите суми за ДДС са изплатени от ДП НК ЖИ. 

Изпълнението на проекта за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. е следното:
На 18.02.2011 г. е подписан договор № 3629/18.02.11 г. за оценка на съответствието 

(ОС) на всички части на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строежите по проект „Техническа помощ за възстановяване на проектните параметри на жп 
линията Русе-Варна”, който в момента се изпълнява.

На 01.3.2011 г. ИА TEN-T към ЕК излезе с решение, че срокът на Решението за 
отпускане на финансова помощ се удължава до 30.09.2011 г.

На 30.11.2011 г. е изпратено до ИА TEN-T на ЕК искане за повторно удължаване на 
срока на Решението за отпускане на финансовата помощ от ЕК до 30.09.2011 г.

На 08.06.2011 г. изпълнителят по договора за ОС представи комплексен доклад за 
оценка на съответствието на всички части на инвестиционния проект със съществените 
изисквания към строежите съгласно ЗУТ.
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Изготвен е от изпълнителя по основния договор доклад от етап V „Стратегия за 
изпълнение на рехабилитацията и тръжни документи”, който е одобрен от Управляващия 
комитет на проекта. 

Изготвен е заключителен доклад и е извършено окончателно плащане по договора.

3.4. Мултинационален Проект „Проучвания относно изграждането на 
Железопътен приоритетен проект №22” Многогодишна програма 2007-2013 г. с 
Решение за отпускане на финансова помощ на ЕК С(2008) 7574 от 04.12.2008 г.

Подготвени и съгласувани с Бенефициента /МТИТС/ са данните за подготовката на 
общия Стратегически план на действието (СПД).

Подготвено е Оперативно споразумение за изпълнение на проекти по МГП ТЕN-T за 
2007-2013 г. между МТИТС и ДП НК ЖИ и иницииране стартирането на процеса на 
съгласуването му с МТ.

Участие в първото заседание на общия УК по проекта - подготовка на проекта за
споразумение за сътрудничество между съ-бенефициентите – ниво железопътни компании.

Съгласуване на окончателния текст на споразумението за сътрудничество между 
съ-бенефициентите – ниво железопътни компании с МТИТС и получаване на съответната 
оторизация на генералния директор на ДП НК ЖИ за подписването му.

Споразумението за сътрудничество между държавите по приоритетен проект № 22 
беше подписано на 31.12.2010 г. 

Извършени дейности през 2011 година:
Изпълнява се сключеният през февруари 2011 г. договор по Фаза А. Консултантът е 

представил първите два доклада, които бяха разгледани на заседание на Управляващия 
комитет. Данните, необходими за започване на подготовка по фаза Б.1 (частта от проекта на 
България) ще бъдат предадени през октомври 2011 г. 

Окончателното приключване на проекта е изменено и крайната дата вече е 31.12.2015 г.
Съгласувано е изменение на Решението за отпускане на финансовата помощ и 

предстои получаване на официално одобрение.
Изготвена е документация за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител 

за „Предварително проучване за модернизация на железопътната линия Радомир – Кулата, 
част от мултинационален проект „Проучвания относно изграждането на Железопътен 
приоритетен проект №22, 2007-EU-22070-S ”.

ІІІ. ЗАЕМНО СПОРАЗУМЕНИЕ СЪС СВЕТОВНА БАНКА 
На 15.12.2010 г. е подписан Меморандум за разбирателство между българското 

правителство и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) във 
връзка със сътрудничество по предлаганата Програма за реформа в железопътния сектор.

По подготовката на заема за ДП НК ЖИ, съгласно предварителните договорености със 
СБ и съгласуваната Програма за действие, от страна на компанията е извършено следното:

 Изпратен е формуляр за параметрите на заема - сума, времетраене, гратисен 
период, период на изплащане, вид на погасителния план и др.

 В периода февруари-май 2011 г. са подготвени и изпратени на СБ няколко 
документации за търг, съобразно договорените изисквания на СБ и уточнените параметри, 
бройки машини, вид и срок за доставки. 

 На 22.01.11 г., според заложения срок от края на миналата година, е изпратена 
актуализация на Оперативно ръководство по проекта (ОРП). Получени са финални 
коментари от СБ и е уточнен 1 допълнителен параметър за енергетика - стойности на време 
за прекъсване на движението на влаковете поради проблеми в ел. захранването и 
неговото намаляване през годините напред. Новите стойности на всички параметри, 
заложени в матрицата за отчитане на напредъка по изпълнението на целите на заема за 
ДП НК ЖИ са съгласувани с Банката и е изработен актуализиран вариант на ОРП, 
включително - актуализирания План за изпълнение на предвидените договори. 
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 Изготвен е План за намаляване социалния ефект от преструктурирането на 
Компанията, като още през м. януари-февруари 2011 г., следвайки подписания Меморандум 
за разбирателство от м. декември 2010 г., бяха проведени срещи със синдикатите и 
МТИТС/МФ/МТСП. Бе сформирана работна група със задача да изготви пакет подходящи 
мерки, който да се съгласува със Световната Банка. Това е направено с провеждането на 
още няколко допълнителни срещи през м. февруари 2011 г. В резултат, в рамките на 
съгласувания срок, до края на м. февруари 2011 г., е изработена Програма за 
инвестиционни мерки в ДП НК ЖИ 2011-2014 г. и Социален пакет действия и 
мероприятия, включващ План за действия за социална адаптация и обучение на 
персонала, подлежащ на съкращение за периода 2011-2014 г. Този План е изцяло 
съгласуван със синдикатите и МТИТС и е изпратен на СБ. От своя страна, експертите на 
Световната банка, на последната среща през м. юни 2011 г. с МТИТС, са изразили своето 
задоволство от постигнатото ефективно решение по този важен въпрос на 
преструктурирането на ДП НК ЖИ и Холдинг БДЖ ЕАД.

Понастоящем е определен размера на кредита на общо 70 млн. евро. Общата сума на 
заема е намалена спрямо плана от 2010 г. при оптимизиране на включените проекти за 
финансиране от заема, извършено в края на 2010 г.

По същество, проектите за ДП НК ЖИ ще обхващат вече координирания технически 
обхват от проекти, необходими за развитие на железопътната инфраструктура у нас, 
съгласувани на срещите на СБ с експерти на Компанията.

Предвижда се изпълнението на дейностите (проектите) за ДП НК ЖИ от заема да се 
реализират в период на около 4 години след като заема стане ефективен. В този период ще 
бъдат извършени и редица дейности по преструктурирането на ДП НК ЖИ и за повишаване 
ефективността на 1 работещ в Компанията с цел достигане средното ниво на този показател 
за ЕС.

Таблица № 7
ОБЩО в млн.

№ Компонент на проекта
BGN EUR

1
ПОДКРЕПА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ 
ПЪТ

135,539 69,300

1.1
Доставка на машини за инспекция и поддръжка на 
контактната мрежа и електросистемата

39,117 20,000

1.2 Доставка на тежки машини за подбиване на железен път 19,949 10,200
1.3 Доставка на тежки машини за поддръжка на железен път 16,820 8,600
1.4 Доставка на железопътни влекачи с платформа за товар 33,640 17,200
1.5 Доставка на пътеизмерителна лаборатория 7,823 4,000

1.6
Доставка на среден клас механизация за поддържане на 
железен път

2,934 1,500

1.7
Доставка на малки машини за поддържане на железен 
път

7,432 3,800

1.8
Доставка на машини и съоръжения за поддържане и 
ремонт на механизацията на ДП НК ЖИ

3,912 2,000

1.9
Доставка на механизация (възстановителни средства) 
при аварии

3,912 2,000

2 ПОДКРЕПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА 1,369 0,700

2.1
Годишни одити на ДП НК ЖИ и Проекта за периода 
2011-2014 г.

0,782 0,400

2.2 Обучение за изпълнението на проекта 0,244 0,125
2.3 Първоначално платима такса 0,342 0,175

ОБЩО 136,908 70,000
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ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И РИСКОВЕ
Поддържането, преустройството и модернизирането на морално остарялата и в 

голямата си част амортизирана инфраструктура изисква сериозно финансово 
обезпечение за поддържането й от една страна и от друга създаване нови условия на труд, 
доставката на нова техника за механизирано поддържане, а от тук квалификация и 
преквалификация на персонала.

Основната група от проблеми, които съпътстват работата по поддържането,
ремонта и изграждането на железния път и съоръженията към него на настоящия етап са:

 Остаряла и неотговаряща на европейските изисквания железопътна 
инфраструктура;

 Голям процент на аварийните обекти;
 Недостатъчна механо-, енерго- и транспортна осигуреност;
 Висок дял на ръчен и непривлекателен, тежък физически труд, ниска 

производителност;
 Остаряло оборудване за отчитане на електроенергията, което не позволява да се 

отчитат разходите по превозвачи;
 Непрекъснато посегателство и унищожаване на активи (съоръжения и елементи) от 

железопътната инфраструктура;
 Недостиг на средства за финансиране на подготвени проекти, с бенефициент 

ДП НК ЖИ, по Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътния транспорт по Транс-
европейските и основни национални транспортни оси“ (ОПТ);

 Неосигурени средства за до-финансиране на проектите/съфинансиране от 
ДП НК ЖИ;

 Ограничени възможности за използване на механизма за префинансиране на 
големите проекти;

 Недостатъчни средства за ДДС;
 Недостиг на квалифицирани специалисти, изпълнителски персонал; Проблеми с

административния капацитет за усвояване на средствата по европейските фондове;
 Липса на допълнително материално стимулиране на служителите, в т.ч. на заетите

пряко с изпълнението и управлението на инфраструктурните проекти, финансирани със 
средства на ЕС;

 Проблем с лицензионния режим за изпълнители чуждестранни фирми.

Постигнатият ефект от приетите мероприятия за 2011 г. е:
 Повишаване производителността на труда със 7% на км текущ път през 2011 г.
 Намаление на разходите за възнаграждение и осигуровки за персонала с 2,958 млн.

лв. (с 1,9% ) по-малко спрямо 2010 г.;
 Усвояване на средства по Оперативна програма транспорт по проекти – в размер на 

77,885 млн. лв. и на 1,513 млн. лв. по проекти съфинансирани по Програма трансевропейски 
транспортни мрежи ТEN-T.
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ПЕРСОНАЛ И ПОЛИТИКА НА ДОХОДИТЕ

Персонал
Структурни и организационни промени, оптимизиране на персонал 

през 2011 г.
В изпълнение Програмата за оперативно преструктуриране (ПОП) на ДП НК ЖИ 

за периода 2011-2016 г., разработена през месец ноември 2010 г., бе извършено следното:
В изпълнение на първият етап от Програмата, в сила от 01.01.2011 г., е извършена 

структурна реформа, чрез закриване и окрупняване на поделения, премахване на звена с 
дублиращи се функции и административна реформа на процесите. Извършено е следното:

 Обособи се самостоятелно поделение „Сигнализация и телекомуникации”, което 
излезе от състава на ЦУ на ДП НК ЖИ и се закриха регионалните поделения Секции „СТ”-
София, Пловдив и Горна Оряховица;

 Броят на регионалните ЖП секции се намали от 13 на 6 бр. ( ЖПС София, ЖПС 
Пловдив, ЖПС Горна Оряховица, ЖПС Шумен, ЖПС Враца и Механизирана ЖПС Плевен). 
Закриха се ЖПС: София (1 и 2), Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Дупница и Карлово;

 Към Централно управление преминаха оперативно диспечерските звена и 
инспектората по безопасност и контрол на движението.

Ефектът от структурните и организационни промени се изразява в следното:
 Намаляване броя на регионалните поделения с 10 бр.;
 Намаляване нивата на ръководство и разширяване правомощията на директорите 

на централните поделения;
 Намаляване броя на управленския и административно-обслужващ персонал;
 Намаляване на звена с техническо и сервизно обслужване;
 Централизиране на диспечерския апарат и вътрешния инспекторат;
 Оптимизация на процесите, дейностите и персонала.
През текущата година процеса продължи с вътрешно реорганизиране и 

преструктуриране в новосъздадените поделения, изразяващо се в обединяване и 
окрупняване на участъци, преобразуване на гари, оптимизация на дейности и др. 

Основна цел на проекта за преструктуриране е да се постигне оптимизиране на 
разходите чрез подобряване на организацията на процесите и дейностите, ефективно 
използване на материалните и човешки ресурси, повишаване на производителността на 
труда.

През 2011 г. оптимизирането на персонала се извършваше съобразно заложеното в 
ПОП на ДП НК ЖИ за периода 2011-2016 г. Към ПОП е разработена и приета Програма 
за инвестиционни мерки (ПИМ) на ДП НК ЖИ за периода 2011-2014 г. Инвестициите са 
насочени към пресъоръжаване, модернизация и реконструкция на железния път и
съоръженията към него, закупуване на необходимата техника за поддържане и ремонт. 

В ПОП на ДП НК ЖИ е разчетено намаление на персонала с 2 944 бр. за периода от 
2011-2014 г., което е в тясна връзка с реализирането на ПИМ на предприятието. ПОП 
предвижда изцяло да се оптимизира административно–обслужващата дейност, а в резултат 
на изпълнение на ПИМ ще се постигне оптимизиране на процеси и дейности и създаване на 
по-привлекателни работни места в основната дейност през следващите години, както и ще 
се осигури безопасност и сигурност при осигуряване на капацитета на жп мрежата, чрез 
намаляване на субективния фактор.

С цел да се съхранят в максимална степен работниците и служителите в ДП НК ЖИ и 
да се осигури бъдещото им развитие, както и да се осъществи структурната реформа на 
социално приемлива цена, е изготвен План за действия за социална адаптация и 
обучение на персонала в ДП НК ЖИ за периода 2011-2014 г. В плана са залегнали пакет 
от дейности и мерки за запазване на заетостта на персонала. 
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Вътрешното преструктуриране и реорганизиране на дейностите в поделенията доведе 
до допълнително намаление на персонал в ДП НК ЖИ.

През м. април се разработиха и утвърдиха от Генералния директор Насоки за 
оптимизиране на персонала до края на 2011 година, с оглед реализиране на 
допълнителни мерки за достигане на планираната численост и компенсиране частичното 
изоставане, поради забавяне или липса на финансиране за част от инвестиционните мерки. 

През м. октомври, след анализ на обективните условия и постигнатото до този момент, 
бе изготвен актуален План-график за оптимизация на персонала по дейности до края на 
2011 г. и за цялата 2012 година. 

В резултат на изпълнение на ПОП на ДП НК ЖИ, Насоките и План-графика, 
процеса по преструктуриране и оптимизиране към 31.12.2011 г. завърши при следните 
резултати за 2011 г. в сравнение с 2010 г.:

Намаление на персонала по разписание на длъжностите
Таблица № 8

за 2010 година за 2011 година
№
по 
ред

Период Бр. Период Бр.
1 31.12. 2009 г. 15 149 31.12. 2010 г. 14 570
2 31.12. 2010 г. 14 570 31.12. 2011 г. 13 437
3 Намаление за 2010 г.: 579 Намаление 2011 г.: 1 133
4 Намаление в % за 2010 г.: 3,82% Намаление в % за 2011 г.: 7,77%

Намаление на списъчен състав
Таблица № 9

за 2010 година за 2011 година
№
по 
ред

Период Бр. Период Бр.
1 31.12. 2009 г. 15 107 31.12. 2010 г. 14 509

2 31.12. 2010 г. 14 509 31.12. 2011 г. 13 365

3 Намаление 2010 г.: 598 Намаление 2011 г.: 1 144

4 Намаление в % за 2010 г.: 4,00% Намаление в % за 2011 г.: 7,88%

Намалението е постигнато от извършени структурни и организационни промени и 
оптимизиране на административен, управленски, обслужващ и технически персонал, 
непряко свързан с основната дейност. Извършени са промени в технологията и 
организацията на работа, в резултат на което е оптимизиран и експлоатационен персонал, 
който е пренасочван на свободни работни места, включително и след преквалификация в 
ЦПК. 

През 2011 г. числеността по разписания на длъжностите е намалена с 1 133 бр., което е 
с 554 бр. повече от 2010 година. През 2011 г. списъчният състав е редуциран с 1 144 бр. 
(7,88%), което е почти двойно повече спрямо 2010 г. - 598 бр. (4,00%). 

За периода януари-декември 2011 г. движението на персонала е както следва:
 Постъпили 511 бр., от които само 152 външни на системата, 353 преминали от 

едно поделение в друго и 6 възстановени от съда.
 Напуснали 1 302 бр. (без преминалите от едно поделение в друго), от които:

съкратени - 49 бр.; освободени 1 г. преди пенсия - 15 бр.; освободени по чл. 331 от КТ - 238
бр.; пенсионирани – 451 човека, в т.ч. по болест - 26 от тях.; освободени работещи 
пенсионери – 111 бр.; дисциплинарно уволнени – 15 бр.; доброволно напуснали – 271 бр.; 
поради невъзможност да изпълняват служебните си задължения – 14 бр.; поради други
причини – 138 бр.

В резултат на строгите ограничителни мерки за назначаване на кандидати за работа, 
външни на системата, през 2011 г. има голямо намаление на постъпилите външни 
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работници и служители в ДП НК ЖИ - повече от пет пъти спрямо 2010 г. (с 656 бр. 
по-малко).

Пенсионирани  са 121 човека по-малко от 2010 г. Съкратени са работници и служители 
са четири пъти по-малко от 2010 г. - 193 бр., тъй като през 2011 г. е значителен броя на 
освободените по чл. 331 от КТ.

2011 г. приключи с 249 свободни щатни бройки, което е с 47 бр. по-малко от 2010 г., 
като още в месец декември бяха закрити много от вакантните бройки, а 76 бр. са 
надщатните в края на 2011 г., които са намалели със 17 бр. спрямо 2010 г. 

Политика на доходите и бюджет на дейността по управление на
човешките ресурси

През 2011 г. продължава прилагането на мерки и действия за ограничаване  на 
разходите на персонала.

С изтичане на 14.07.2011 г. срока на действие на КТД-2009, отпаднаха част от 
обезщетенията и договорени размери на плащания в КТД. Допълнителните възнаграждения 
се изплащат съобразно регламентираното във Вътрешните правила за работна заплата на 
ДП НК ЖИ. 

За осъществяване на диференцирано наблюдение и контрол на структурата на 
персонала беше въведена периодична отчетност – месечна, тримесечна и шестмесечна.

В резултат на извършени наблюдения се изготвиха анализи на състава на средствата за 
работна заплата, изплатения извънреден труд, допълнителните възнаграждения за 
интензивност, по чл. 259 от КТ и за пропътувани километри, в резултат на което се 
наложиха строги ограничителни мерки със Заповед № 910/ 02.08.2011 г. 

За провеждане на политиката по развитие на човешкия капитал в ДП НК ЖИ, както и 
за планиране потребностите от персонал, бе изготвен Бюджет за 2011 г., който съдържаше 
предвидените средства за стимулиране, задържане и развитие на персонала, за отпускане на 
парични помощи, за обучение и атестация. Изразходваните средства през 2011 г. са 
значително по-малко от предвидените, като най-голям дял от тях заемат средствата за 
обучение в размер 98 000 лв. – 60% от отчетените по бюджета.

Политика на обучение
През 2011 г. продължи политиката за обучение на персонала в ДП НК ЖИ -

провеждане на обучение само при доказана необходимост, организирано на територията на 
регионалните поделения, без разходи за командировки, след защита на финансова сметка и 
без необосновани финансови разходи.

През 2011 г. са организирани и проведени 280 квалификационни курса в Центъра за 
професионална квалификация (ЦПК):

Общо е проведено обучение на 5 436 бр. курсисти, от които:
За нуждите на ДП НК ЖИ – 5 016 бр. курсисти, от които: 
 за придобиване на професионална квалификация - 272 курсисти в 24 курса;
 за разширяване на професионална квалификация - 436 курсисти в 27 курса;
 опресняване и проверка на знанията – 4 308 курсисти в 195 курса, от които 3 475 

обучени по правилата за безопасни и здравословни условия на труд.
На външни на предприятието - 420 бр. курсисти
В сравнение с 2010 г. за нуждите на предприятието през 2011 г. са обучени 61 курсиста 

повече, а обучените външни на предприятието лица са намалели със 109 бр.
 По изпълнение на заложените мерки в Плана за действия за социална атаптация и 

обучение на персонала в ДП НК ЖИ през 2011 г. и в резултат на дейността на регионалните 
екипи София, Горна Оряховица и Пловдив, беше предложено включване в курс за обучение 
и преквалификация (за стрелочник-прелезопазач и Машинист на ТПМ) общо на 27 
работници и служители – 18 човека от тях вече работят на предложените позиции след 
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успешно завършено обучение, 1 лице не е издържало изпита. От отказалите обучение 9 
човека – 5 са преназначени, 2 са напуснали и 2 подлежат на освобождаване.

 Продължи през 2011 г. оптимизирането и актуализирането на учебните планове и 
програми за обучение в ЦПК с цел намаляване на разходите и срока на обучение. За по-
голяма част от външните обучения ЦПК разработи конкретни учебни програми, съобразени 
с изискванията на заявителя. 

 Сключени са Договори за сътрудничество с ВТУ „Тодор Каблешков” и 
Университет по архитектура, строителство и геодезия.

 Ограничено е действието на Стажантската програма и през 2011 г., като на 
основание на сключените договори за сътрудничество в поделенията на ДП НК ЖИ са 
проведени стажове на 6 броя стажанти, а през 2010 г. броят им е бил 8.

 Продължи през 2011 г. и действието на Програмата за преквалификация на 
подлежащи на съкращение и съкратени работници и служители в ДП НК ЖИ. 

 Не се прилагат Стипендиантската програма и Програмата за подпомагане при 
обучение, спрени с предприетите антикризисни мерки от 2009 г.

 За нуждите на Дирекция „СРИП” в ЦУ на ДП НК ЖИ стартира обучение по 
„Управление на проекти” в 13 модула чрез ЦПК, като до края на 2011 г. са преминали 
обучение – 163 курсиста в 6 от модулите.

 Изготви се и влезе в сила от 01.08.2011 г. нов Правилник за професионалното 
обучение на персонала (ППО) на ДП НК ЖИ, в който е разписан целия алгоритъм за 
планиране и провеждане на обучението, изискванията и отговорностите на всички нива. 

В ППО са регламентирани условията, при които Работодателя изпраща на обучение 
работници и служителите по негова инициатива, като за времето на обучение работниците и 
служителите не се командироват, а ползват платен служебен отпуск или неплатен отпуск и 
стипендия по Програмата за преквалификация на подлежащи на съкращение, и при 
необходимост поемане на разходите за нощувки. 

Промени във вътрешната нормативна база през 2011 г.:
 Във връзка с изискванията на закона за финансово управление и контрол, след 

извършените структурни и организационни промени са актуализирани функционалните 
характеристики на структурните звена в ЦУ и в регионалните поделения.

 Длъжностните характеристики са актуализирани с цел отразяване на извършените 
промени в структурата на управлението, изменени нормативни изисквания, функции и др.

 След проведено Общо събрание на пълномощниците в ДП НК ЖИ за приемане 
проект на нов Колективен трудов договор, започнаха преговори за сключването му, които 
бяха прекратени от страна на Синдикатите в края на 2011 г. Преговорите са подновени на 
07.02. 2012 г. по предложение на Работодателя.

Атестация на персонала
В периода 01.12-31.12.2011 г. се извърши атестиране на персонала в регионалните 

поделения. 
Атестирани са общо 12 419 бр. лица от всички регионални поделения. В процеса на 

оценяване не са включени 361 бр., поради неотговаряне на необходимите условия за 
извършване на атестация.

Подадените възражения за несъгласие с поставените оценки са 27 бр. След 
преразглеждане на атестационните карти от комисиите по възраженията по места, спазвайки 
срока по процедурата се стига до следния резултат (оценка): 9 бр. лица остават със същата 
оценка; 3 бр. лица са завишени с една степен; 3 бр. лица са намалени с една степен; 1 бр. 
лице е с отложена атестация съгласно чл. 5 от ПАП – ще бъде атестирано след 21.12.2011 г.; 
на 1 бр. лице към датата на предаване на доклада няма решение от Комисията поради 
уважителни причини. 

Индивидуалното оценяване в компанията се извършва по петстепенна скала от 2 до 6
във възходящ ред. Резултатите са следните: Оценка 2 - Слаба до 19 точки - 1 бр.; Оценка 3 -
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Средна от 20 до 27 точки - 106 бр.; Оценка 4 - Добра от 28 до 35 точки – 4 301бр. 34,63%;
Оценка 5 - Много добра от 36 до 43 точки – 6 573 бр.; Оценка 6 - Отличен от 44 до 48 точки 
– 1 438 бр.

Средната оценка на персонала за поделенията от проведената атестация през 2011 г. е 
4,75 (Мн. добра).

Сравнени с 2010 г., данните са следните:
Таблица № 10

Процент от стойността на оценките
Поделения към

ДП НК ЖИ

Общо 
атестирани 

брой персонал
Слаба

%
Средна

%
Добра

%

Много 
добра 

%

Отлич
на
%

Общо
%

Възра
зили 

%

Неатест
ирани 

%

2010 г. 13 471 0,07 0,93 39,03 47,28 12,69 100 0,29
Няма 
данни

2011 г. 12 419 0,01 0,85 34,63 52,93 11,58 100 0,22 2,82

В сравнение с 2010 г., през 2011 г са атестирани 1 052 бр. по-малко. Намалението е в 
резултат на оптимизирането на персонала, което се извърши през 2011 г., като списъчният
брой на персонала е намалял с 1 138 бр.

При сравнение процентното изражение на оценките, през 2011 г. има увеличение на 
получилите оценка „Много добра”, за сметка на оценка „Добра”. 

През 2011 г. отличните оценки бележат ръст с 1%, а слаба оценка е получил само един
човек, спрямо 9 през 2010 г. 

АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ ЗА 2011 Г. НА ОТДЕЛ 
„ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

В изпълнение на основните си задачи, организация и изпълнение на дейностите по 
провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за 
обществени поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки 
(НВМОП) и сключването на договори за изпълнение след приключването им, за периода от 
01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. в отдел „Обществени поръчки”, с Решение за откриване са 
открити общо 51 броя процедури за възлагане на обществени поръчки и сключване на 
рамкови споразумения, в т.ч. доставки 30 броя, от които 17 броя рамкови споразумения, 
услуги 13 броя, от които 4 броя рамкови споразумения и строителство 8 броя.

Процедурите са приключили с решения за класиране и избор на изпълнител - 40 броя и 
решения за прекратяване - 12 броя. 

Въз основа на сключените рамкови споразумения, за целия отчетен период са 
стартирали общо 40 процедури за сключване на конкретен договор, приключили както 
следва: по 2 броя РС от 2008 г. са сключени 2 конкретни договора, по 2 броя РС от 2009 г. са 
сключени 3 конкретни договора, по 1 брой РС от 2010 г. е сключен 1 конкретен договор и 
по 10 броя рамкови споразумения от 2011 г. са сключени 20 конкретни договора.

Към 31.12.2011 г. на етап разглеждане на оферти и работа на комисиите в 
определените законови срокове са общо 20 броя процедури (4 бр. процедури с 3 оферти) и 
14 броя процедури (3 бр. процедури с 3 оферти) са били на етап класирани и избрани 
изпълнители в законоустановените срокове на обжалване и сключване на договори.

За целия отчетен период в дирекцията има сключени договори и рамкови 
споразумения общо 114 броя на стойност 571 428 282,12 лв без ДДС, както следва:

1. Сключени рамкови споразумения по обекти и обособени позиции общо 21 броя, от 
които доставки - 17 броя и услуги - 4 броя.;

2. Сключени договори след проведени процедури и конкретни договори по РС:
 ДОСТАВКИ: общо 33 броя на стойност 18 436 605,07 лв. без ДДС, в т.ч.:
- по проведени процедури по реда на ЗОП – 29 броя на стойност 18 290 501,94 лв. без 

ДДС; от тях по ОП „Транспорт” – 1 договор на стойност 385 620,00 лв. без ДДС;
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- по проведени процедури по реда на чл. 2 от НВМОП – 4 броя на стойност 146 103,13 
лв. без ДДС.

 УСЛУГИ: общо 41 броя на стойност 26 095 338,59 лв. без ДДС, в т.ч.:
- по проведени процедури по реда на ЗОП – 22 броя на стойност 25 521 073,58 лв. без 

ДДС; от тях по ОП „Транспорт” – 2 договора на стойност 9 917 405,60 лв. без ДДС;
- по проведени процедури по реда на чл. 2 от НВМОП – 19 броя на стойност 

574 265,01 лв. без ДДС; от тях по ОП „Транспорт” – 2 договора на стойност 96 734,30 лв. 
без ДДС.

 СТРОИТЕЛСТВО: общо 19 броя на стойност 526 896 338,46 лв. без ДДС, в т.ч.:
- по проведени процедури по реда на ЗОП – 14 броя на стойност 526 107 541,26 лв. без 

ДДС; от тях по ОП „Транспорт” – 6 договора на стойност 474 829 740,17 лв. без ДДС;
- по проведени процедури по реда на чл. 2 от НВМОП – 5 броя на стойност 788 797,20 

лв. без ДДС; от тях по ОП „Транспорт” – 1 договор на стойност 195 855,00 лв. без ДДС.
За същия период към поделенията на ДП НК ЖИ са издадени 300 броя възлагателни 

заповеди за възлагане на малки обществени поръчки по реда на чл. 2 от НВМОП, в 
изпълнение на които са сключени договори на стойност 16 766 118,00 лв. без ДДС:

1. МОП за ДОСТАВКИ – 80 бр. с прогнозна стойност 2 165 554 лв. без ДДС:
 Възложени 64 бр. на стойност 1 661 061,31 лв. без ДДС;
 Не са приключили към момента на отчетния период – 16 бр.
2. МОП за УСЛУГИ – 94 бр. с прогнозна стойност 2 132 197 лв. без ДДС:
 Възложени 72 бр. на стойност 1 574 603,95 лв. без ДДС;
 Не са приключили към момента на отчетния период – 22 бр.
3. МОП за СТРОИТЕЛСТВО – 126 бр. с прогнозна стойност 12 468 367 лв. без ДДС:
 Възложени 103 бр. на стойност 9 305 216,61 лв. без ДДС;
 Не са приключили към момента на отчетния период – 23 бр.
В хода на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки на 

различни етапи пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен 
съд са обжалвани общо 7 броя процедури (6 бр. открити и 1 бр. конкретен договор по РС).

- 1 процедура – отказано производство на КЗК;
- 5 процедури (4 бр. открити и 1 бр. конкретен договор по РС) – решенията на КЗК 

оставят без уважение жалбите на жалбоподателите и оставят в сила издадените решения на 
възложителя;

- 1 процедура – с решението си, КЗК отменя като незаконосъобразно решението на 
възложителя за класиране и избор на изпълнител и връща преписката за продължаване на 
процедурата от етап ново разглеждане, оценяване и класиране, потвърдено и от решението 
на ВАС.
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ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” приключва 2011 г. със 

загуба от дейността в размер на 41 235 хил. лв. при разчетена по бизнес план загуба от 
22 993 хил. лв. (с 18 242 хил. лв. повече). След начисляване на приход от отсрочени данъци 
от 5 731 хил. лв. и на разход за текущ данък върху данъчна печалба в размер на 1 600 хил. 
лв. (след преобразуване, съгласно изискванията на ЗКПО, предприятието излиза на данъчна 
печалба за годината по данъчна декларация), финансовия резултат на предприятието за 2011 
г. е загуба в размер на 37 104 хил. лв.

Финансовият резултат се дължи на отчетените в по-голям размер от планираните 
разходи за материали (с 5 429 хил. лв.), външни услуги (със 7 810 хил. лв.) и други разходи 
(с 14 150 хил.лв.). Завишението на разходите е в резултат, както на подобрената 
организация по подготовката и изпълнението на планираните ремонтни дейности и текущо 
поддържане на железопътната инфраструктура, така и на ефективното и целесъобразно 
усвояване на приходите от инфраструктурни такси.

І. Приходи
Анализ на приходите от дейността за 2011 г.
Приходите от дейността на Компанията за 2011 г. са 300 456 хил. лв., с 8 999 хил. лв. 

повече от разчетените в бизнес плана и с 11 732 хил. лв. по-малко от отчетените през 2010 г.
В отчетените през 2010 г. „Други приходи” бяха включени приходи от отписване на 

задължения поради изтичане на давностния срок към ИА ЖА и НЕК. 
Намалението на приходите спрямо 2010 г. се дължи, както на погасените по давност 

през 2010 г. задължения към ИА ЖА и НЕК (признати за приход), така и на по-големия 
процент на усвояване през 2011 г. средства от предоставените капиталови трансфери за 
придобиване на ДМА (подновяване и ремонт с капитализация, отразени в баланса) и 
по-малко признати за приход финансирания от държавата (отразени в ОПР).

Структурата на приходите от обичайната дейност е показана в следващата таблица:

Таблица № 11

№
по
ред 

ПРИХОДИ
(хил.лв.)

Отчет
2010 г.

Бизнес
план

2011 г.

Отчет
2011 г.

Изменение
(%) 

спрямо
2010 г.

Изменение
(%) 

спрямо
БП 2011 г.

I Нетни приходи от продажби (1+2+3+4) 131 183 126 907 126 432 -4% 0%

1 Инфраструктурни такси 90 763 97 907 95 620 5% -2%
2 Други услуги 8 440 9 500 10 291 22% 8%
3 Приходи от електроразпределение
4 Други приходи 31 980 19 500 20 521 -36% 5%

в т.ч . от отдадени под наем ДА 12 072 4 500 11 552 -4% 157%

от продажби на ДА, м-ли и скрап 4 894 6 500 4 720 -4% -27%
от други приходи 15 014 8 500 4 249 -72% -50%

II Приходи от финансирания (1+2+3) 177 382 164 100 172 213 -3% 5%

1 От държавата и субсидии 150 647 137 000 141 336 -6% 3%
2 От други източници 1 330 1 100 2 046 54%
3 Други финансирания 25 405 26 000 28 831 13% 11%

IIІ Финансови приходи 3 623 450 1 811 -50% 302%
в т.ч. положителни разлики от промяна на 

валутните курсове 
2 730 587 -78%

 ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (І+ІІ+ІІІ) 312 188 291 457 300 456 -4% 3%

Стопанската дейност на ДП НК ЖИ, свързана с поддържането и развитието на 
предоставената от държавата железопътна инфраструктура, управление на движението на 
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влаковете и управление на предоставената публична и частна държавна собственост, 
генерира приходи от обичайната дейност, които са отразени в три групи, като нетни 
приходи от продажби, приходи от финансирания и финансови приходи.

1. Нетни приходи от продажби
Графика № 15

Инфрастру
ктурни 
такси 
76%

Приходи от 
други 
услуги 

8%

Приходи от 
продажба на 
ДМА м-ли и 

скрап
4%

Други 
приходи от 
дейността 

12%

Нетните приходи от продажби се формират от:
 Приходи от инфраструктурни такси - за достъп и използване на железопътната 

инфраструктура;
 Други услуги - свързани с основния предмет на дейност на Компанията, 

предоставяни при поискване;
 Други приходи - от управлението и стопанисването на държавната собственост, и 

от други услуги извършвани на трети лица.

Приходите от инфраструктурни такси са основен източник на парични средства за 
покриване на експлоатационните разходи (преките разходи) на предприятието. За 2011 г. те 
представляват 76% от общите нетни приходи от продажби и по отчет са 95 620 хил. лв., при 
разчетени в бизнес плана 97 907 хил. лв. (с 2 287 хил. лв. по-малко). Спрямо 2010 г. 
приходите от инфраструктурни такси са увеличени с 4 857 хил. лв. в следствие на 
оживлението на пазара и икономиката на страната. Отчете се лек ръст в натуралните
показатели - с 2% във влаккилометровата и с 3,4% в брутотонкилометровата работа.

Тенденцията в обема на трафика за периода от 2002 до 2011 г., изразен във 
влаккилометри и брутотонкилометри, реализираните приходи от него и предоставената 
субсидия от държавния бюджет са показани в следващата таблица: 

Таблица № 12

ГОДИНИ Влаккилометри 
Брутотон
километри

(хил.)

Приходи
от такси
(хил. лв.)

Предоставена
субсидия от 

ДБ 
(хил. лв.)

2002 г. 35 680 905 18 193 700 138 080

2003 г. 35 346 724 19 442 801 138 097

2004 г. 34 618 210 19 178 746 144 852

2005 г. 34 647 238 18 770 258 147 608

2006 г. 36 089 724 19 271 247 152 511 15 000

2007 г. 36 032 909 18 438 608 134 225 55 000

2008 г. 35 075 182 17 199 336 125 072 62 000

2009 г. 31 511 565 13 753 178 101 774 104 555

2010 г. 30 637 517 13 437 271 90 763 127 000

2011 г. 31 242 807 13 896 302 95 620 127 000
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Приходите от други услуги, свързани с основния предмет на дейност на ДП НК ЖИ, 
са така наречените допълнителни, съпътстващи услуги, предоставяни при поискване и са: от 
ремонт и услуги на външни фирми; от жп кариери; от дезинфекционни станции; от 
кантарни участъци; от метрологични лаборатории и други спомагателни дейности. 

Реализираните приходи от тях през 2011 г. са 10 291 хил. лв., при разчетени в Бизнес 
плана 9 500 хил. лв., със 791 хил. лв. повече и с 1 851 хил. лв. повече от отчетените през 
2010 г.

Най-голям дял от тях заемат приходите от извършени ремонти и услуги на външни 
организации – 7 198 хил. лв. (70%), следвани от приходите от: кантарни участъци - 666 хил. 
лв. (6%), съхранение на ВВЗ – 643 хил. лв. (6%), такса за обслужване на електросъоръжения
и предоставена ел.енергия – общо 583 хил. лв. (6%), дезинфекционни станции - 479 хил. лв. 
(5%). Останалите 7% са формирани от приходи от жп кариери от външни клиенти – 282 
хил.лв.; от приходи от други спомагателни дейности и услуги на външни клиенти - 284 хил. 
лв.; от приходи от ТЦ и ЦПК – 81 хил.лв. и от метерологични лаборатории – 75 хил. лв.

Другите приходи включват: приходи от отдадени под наем сгради, терени и жилища,
продажба на излишни неоперативни дълготрайни активи, материали и скрап, заприходени 
материали втора употреба и други услуги, свързани с обичайната дейност.

Разчетените по план за 2011 г. са 19 500 хил. лв., а реализираните са 20 521 хил.лв.
Най-голям относителен дял от този източник на приходи заемат приходите от 

отдадени под наем сгради, машини и оборудване – 6 436 хил. лв. и приходи от предоставени 
на превозвачи съоръжения – 5 116 хил. лв., които заедно заемат 56% от общия размер на 
другите приходи. Приходите от продажба на дълготрайни активи, материали и скрап са в 
размер на 4 720 хил. лв. или 23%. Останалите 21% са от: заприходени материали втора 
употреба и негодни – 1 571 хил.лв., приходи от отписани задължения – 1 314 хил. лв., от 
глоби и неустойки – 526 хил. лв., от излишъци на активи – 319 хил. лв. и от други приходи –
519 хил. лв.

Отчетените в по-голям размер други приходи за 2010 г. са в следствие на погасени по 
давност задължения към ИА ЖА и НЕК.

Изменението на нетните приходи от продажби по Бизнес план и отчет за 2011 г. 
спрямо отчета за 2010 г. е показана на графиката:

Графика № 16

Подробно нетните приходи от продажби по източници са дадени в следващата таблица:
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Таблица № 13

НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ
(хил. лв.)

Отчет
2010 г.

Бизнес 
план

2011 г.

Отчет
2011 г.

Изменение
(%) 

спрямо
2010 г.

Изменение
(%) 

спрямо
БП 2011 г.

І. Нетни приходи от продажби общо 
(1+2+3+4)

131 183 126 907 126 432 -4 751 -475

1. Приходи от инфраструктурни такси в 
т.ч.

90 763 97 907 95 620 4 857 -2 287

      от такса резервация 15 126 14 009 15 639 513 1 630
      от железен път 31 422 35 480 34 178 2 756 -1 302

      от контактна мрежа 4 746 3 919 4 927 181 1 008
      от ел. инсталация 8 575 9 447 8 808 233 -639

     от управление на движението 30 894 35 052 32 068 1 174 -2 984

2. Приходи от други услуги в т.ч.: 8 440 9 500 10 291 1 851 791

приходи от дезинфекционни станции 
и гранични пунктове

430 450 479 49 29

приходи от кантарни участъци 548 550 666 118 116

приходи от жп кариери и жп 
ландшафт

372 400 282 -90 -118

приходи от метрологични 
лаборатории

119 150 75 -44 -75

приходи от други спомагателни 
дейности

136 198 62 198

приходи от други услуги 6 835 7 950 8 591 1 756 641

3. Приходи от Електроразпределение

4. Други приходи от дейността в т.ч. 31 980 19 500 20 521 -11 459 1 021

приходи от продажба на активи 4 894 4 500 4 720 -174 220
приходи от отдадени под наем ДМА 12 072 6 500 11 552 -520 5 052

други приходи от дейността 15 014 8 500 4 249 -10 765 -4 251

И през 2011 г. остава силната зависимост на ДП НК ЖИ от дейността на Холдинг БДЖ 
ЕАД и дъщерните му дружества и от своевременното изплащане на дължимите 
инфраструктурни такси и други услуги.

2. Приходи от финансирания
Приходите от финансирания – включват част от получените от държавния бюджет 

капиталови трансфери за придобиване и ремонт на железопътната инфраструктура, както и 
усвоената част от предоставената субсидия, предназначена за текущо поддържане и 
експлоатация на железопътната инфраструктура.

На основание Договора между Република България и ДП НК ЖИ и одобрена Годишна 
програма от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2011 
г. общият размер на средствата за инвестиции и текущо поддържане на железопътната 
инфраструктура на Компанията е 217 000 хил. лв.

С ПМС № 334/ 29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България – обн. ДВ бр. 2 от 07.01.2011 г. е предоставен капиталов трансфер в размер на 
90 000 хил. лв. и субсидия в размер на 127 000 хил. лв.

По-големият размер на отчетените други финансирания през 2011 г. се дължи на 
усвоени финансирания и въведени в експлоатация дълготрайни материални активи.

3. Финансови приходи
През 2011 г. са получени дивиденти за 2010 г. в размер на 964 хил. лв. в т.ч.: приходи 

от съучастия в ЗАД „Алианц България” – 625 хил. лв. и от асоциирано предприятие 
„фьосталпине ФАЕ София” ООД – 339 хил. лв.
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Големият размер на дългосрочните заеми от Световната банка и ЕБВР през годините 
оказва силно влияние върху крайния финансов резултат на Компанията (МСС 21 Ефекти от 
промяната на валутните курсове) и е в пряка зависимост от нивото на валутните курсове в 
началото и в края на отчетния период. За 2011 г. са отчетени 587 хил. лв. положителни 
разлики от промяна на валутните курсове.

Реализирани са и 260 хил. лв. приходи от лихви.

4. Извънредни приходи
ДП НК ЖИ няма извънредни приходи за 2011 г.

ІІ. Разходи
Анализ на разходите за дейността за 2011 г.
Общо отчетените разходи за дейността за 2011 г. са в размер на 341 691 хил. лв. -

увеличение с 27 241 хил. лв. (с 8,7%) спрямо разчетените по Бизнес план и с 13 471 хил. лв.
(с 4,1%) спрямо отчетените през 2010 г. 

През 2011 г. се приложи пилотно Методиката за преките разходи за поддържане и 
експлоатация на железопътната инфраструктура.

Изменението на разходите за дейността в т.ч. по икономически елементи за периода 
2010-2011 г. и разчетените по бизнес план са показани в следващата таблица:

Таблица № 14

№
по
ред 

РАЗХОДИ
(хил.лв.)

Отчет
2010 г.

Бизнес
план 2011 г.

Отчет
2011 г.

Изменение
(%) 

спрямо
2010 г.

Изменение
(%) 

спрямо
БП 2011 г.

I
Разходи по икономически 
елементи 

324 306 315 450 341 744 5% 8%

1  Разходи за материали 25 313 27 750 33 179 31% 20%

в т.ч.:    Материали 14 640 16 000 21 177 45% 32%

Горива 3 955 5 000 5 336 35% 7%

Електроенергия 6 393 6 300 6 305 -1% 0%

Топлоенергия 325 450 361 11% -20%

2  Външни услуги 25 470 22 200 30 010 18% 35%

3  Разходи за амортизации 104 104 105 000 104 610 0% 0%

4  Разходи за възнаграждения 121 600 117 000 116 928 -4% 0%

5  Разходи за осигуровки 31 953 34 300 33 667 5% -2%

6  Други разходи 15 866 9 200 23 350 47% 154%

II
Суми с корективен 
характер

(1 403) (5 000) (2 189) 56% -56%

IIІ Финансови разходи 5 317 4 000 2 136 -60% -47%

в т.ч.: Разходи за лихви 2 210 4 000 1 725 -22% -57%

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА  
(І+ІІ+ІІІ) 

328 220 314 450 341 691 4% 9%

Разходите за експлоатация и поддръжка на железопътната инфраструктура са условно 
постоянни и относително независими от потреблението на клиентите. Измерителите, които 
характеризират зависимостта между потребление и разходите за дейността са 
влаккилометър и брутотонкилометър.

1. Разходи по икономически елементи.
По икономически елементи за 2011 г. разходите са в размер на 341 744 хил. лв. и са 

увеличени с 26 294 хил. лв (с 8,3%) спрямо разчетените в Бизнес плана. Спрямо 2010 г.
разходите по икономически елементи са увеличени със 17 438 хил. лв. (5,4%).
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Подобрената организация при усвояването на приходите от инфраструктурни такси и 
финансирания, стартирането на обществените поръчки по договорите за доставка на 
материали и изпълнение на обекти още в началото на 2011 г. бе предпоставка за 
своевременото и ефективно изпълнение на залегналите цели в титулните списъци 
(плановете за работа) за текущо поддържане, ремонт и нормална експлоатация на 
железопътната инфраструктура. 

Както е отразено в отчета по дейности на предприятието през 2011 г. е подобрена 
производителността на труда, отчетен е по-голям обем извършена работа в текущото 
поддържане спрямо 2010 г. (вж. отчет дейност ”Железен път и съоръжения”). Това е 
свързано с прякото нарастване на разходите по икономически елементи: разходи за 
материали и външни услуги и намаляване на разходите за възнаграждения на персонала.

Разходите за материали за 2011 г. заемат 9,7% от разходите по икономически 
елементи. За 2011 г. са отчетени разходи за материали в размер на 33 179 хил. лв. или с
5 429 хил. лв. повече от разчетените по бизнес план и със 7 866 хил. лв. повече в сравнение с 
отчетените през 2010 г. В увеличението най-голям дял имат разходите за материали, които 
спрямо отчет 2010 г. са нараснали с 6 537 хил.лв. (с 44,7%). 

Разходите за гориво по отчет са 5 336 хил. лв. и са с 336 хил. лв. повече спрямо бизнес 
плана (6,7%) и с 1 381 хил. лв. повече спрямо отчета за 2010 г. (с 34,9%). По-големият
разход е свързан, както с по-големия обем работа с железопътна механизация, така и с 
повишената цена на горивата през 2011 г.

Разходите за електроенергия по отчет са 6 305 хил. лв., което е с 5 хил. лв. повече
спрямо бизнес плана (с 0,1%). Изпълнени са мероприятия за ограничаване на 
непроизводствените разходи за електроенергия, като поставяне на електромери на външни 
ползватели, повишаване контрола и недопускане на нерегламентирани ползватели на 
ел. енергия, повишаване на енергийната ефективност.

Разходите за външни услуги са в размер на 30 010 хил. лв. и представляват 8,8% от 
разходите по икономически елементи. Отчита се 17,8% повишение спрямо отчетените за 
2010 г. и 35,2% спрямо бизнес плана. Увеличението е в резултат на извършване на по-голям 
брой ремонти чрез възлагане и текущо поддържане от външни фирми и други външни 
услуги, възлизащи в размер на 3 985 хил. лв. повече спрямо отчетените през 2010 г.

И през 2011 г. продължи прилагането на стриктна финансова дисциплина и контрол 
при изразходване на всички финансови средства, преоглеждане на всички договори и 
намаляване на непроизводствените разходи.

Разходите за амортизации заемат 30,6% от разходите по икономически елементи. В 
бизнес плана на предприятието са разчетени 105 000 хил. лв. разходи за амортизации, а са 
отчетени 104 610 хил. лв. Намалението е с 390 хил. лв. или 0,4% спрямо бизнес плана и е 
свързано с изтичане на полезния живот на активите.

Разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала през 2011 г. общо са в 
размер на 150 595 хил. лв. и заемат 44,1% от разходите по икономически елементи. Отчита 
се намаление с 2 958 хил. лв., спрямо отчетените през 2010 г. 

Средният списъчен брой персонал ( в т.ч. 76 лица в отпуск по майчинство) през 2011 г. 
е 13 825 бр. Спрямо бизнес плана е отчетено намаление с 205 бр. (с 1,5%), а спрямо 2010 г. 
намалението е с 927 бр. (6,3%).

Намалената численост е в резултат на извършваната административна и 
организационна реформа, изпълнението на мерките за намаляване на разходите за труд и на 
етапите от приетата в края на 2010 г. Програма за оперативно преструктуриране на ДП НК 
ЖИ. Извършени са структурни и организационни промени и е намален непряко свързан с 
основната дейност административен, управленски, обслужващ и технически персонал.

Средната брутна работна заплата за 2011 г. е 677,78 лв. Отчита се ръст съответно с 
0,6% спрямо бизнес плана и с 0,7% спрямо отчетената за 2010 г. (673,15 лв.). Отчетеният 
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номинален ръст спрямо 2010 г. е в следствие на по-големия размер на изплатени 
допълнителни възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит, за положен 
нощен труд и за времето на разположение на работодателя.

Разходите за възнаграждения за 2011 г. са в размер на 116 928 хил. лв. и са в рамките 
на разчетените по бизнес план - 117 000 хил. лв. Спрямо 2010 г. са по-малко с 4 672 хил. лв. 
(с 3,8%).

За 2011 г. корективната сума от ползване на платен отпуск от минали години, с която 
се намаляват начислените средства за възнаграждения е в размер на 471 хил. лв. срещу 2 432 
хил. лв. за 2010 г. В разходите за възнаграждения за 2011 г. са включени 491 хил. лв. 
разходи за задължения за неизползван отпуск (2010 г.: 659 хил. лв.) и са начислени 
провизии за задължения за обезщетения при пенсиониране в размер на 786 хил. лв. (2010 г.:
45 хил. лв.). Това не позволява да се отчете по-голяма ефективна икономия от намаляване на 
разходите за възнаграждения на персонала.

Разходите за социални осигуровки и надбавки за 2011 г. са 33 667 хил. лв. и са с 633 
хил. лв. (с 1,8% ) по-малко от разчетените по бизнес план и с 1 714 хил. лв. (с 5,4% ) повече 
от 2010 г.

Увеличени са сумите за ваучери за храна с 2 433 хил. лв. (с 38,8%) спрямо предходната 
година. В изпълнение на Стачно споразумение, подписано на 10.03.2011 г. за осигуряване 
на социална годишна сума в размер на 100 лв. по КТД, е завишен размера на ваучерите за 
храна с 1 лв. на всички работници и служители от ДП НК ЖИ, което води до увеличение на 
сумите. Спрямо бизнес плана увеличението на тези суми е с 1 987 хил. лв. (с 29,6%). В 
бизнес плана сумите за ваучери за храна са планирани на база на 2 лв. за отработен ден.

Изпълнението на Програмата за оперативно преструктуриране за периода 2011-2016 г. 
доведе до намаление на разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала. Общо 
разходите за възнаграждения, осигуровки и надбавки на ДП НК ЖИ за 2011 г. са по-малко 
със 705 хил. лв. (с 0,5%) от разчетените по бизнес план и с 2 958 хил. лв. (с 1,9%) спрямо 
отчета за 2010 г.

Другите разходи са в размер на 23 350 хил. лв. при разчет 9 200 хил. лв. (със 153,8%) 
повече от планираните в Бизнес плана. В структурата на разходите по икономически 
елементи за 2011 г. заемат 6,8%. В сравнение с отчетените за 2010 г. са завишени със 7 484
хил. лв. или с 47,2%. Отчетени са: 3 985 хил. лв. - счетоводни записвания за отписани 
вземания от Холдинг БДЖ ЕАД, 7 872 хил. лв. - отрицателен резултат от ликвидация и 
2 963 хил. лв. от бракуване на ДМА, 3 169 хил. лв. – преведени в държавния бюджет 50% от 
получените приходи от наеми (във връзка с влязло в сила през 2010 г. законово изменение 
на отчитане на приходите от наеми), 2 750 хил. лв. – доставени работно и униформено 
облекло и други.

2. Суми с корективен характер
Общата сума на разходите по икономически елементи за 2011 г. се коригира с 

корективни суми в размер на 2 189 хил. лв., в които най-голям дял заемат разходите за 
придобиване на дълготрайни активи 3 140 хил. лв. – извършени по стопански начин.

3. Финансови разходи
Финансовите разходи на Компанията за 2011 г. са в размер на 2 136 хил. лв. От тях 

1 725 хил. лв. са лихви по заемите към международни финансови институции, 298 хил. лв. е 
начислена отрицателна разлика от промяна на валутните курсове при преизчисляване на 
задълженията и 113 хил. лв. са други финансови разходи.

Структура на разходите по направления
В следващата графика е показана структурата на разходите по аналитичен отчет на 

дейностите. Най-голям дял заемат разходите за текущо поддържане на железопътната 
инфраструктура. Разходите за ремонт за 2011 г. заемат 9%. 
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Графика № 17

За 2011 г. отчетените разходи по основна дейност (текущо поддържане и ремонт) на 
ДП НК ЖИ без разходите на ЦУ и ЦПК са, както следва:

Графика № 18

От тази графика се вижда, че най-много средства се усвояват в дейност „Железен път и 
съоръжения”. 

В следващата графика е отразена структурата на разходите по икономически елементи 
в отделните производствени дейности:

Графика № 19
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Общо разходите по дейността за 2011 г. без ЦУ и ЦПК са 319 460 хил. лв. От тях 
разходи за материали 34 229 хил. лв., външни услуги 19 055 хил. лв., амортизации 103 605 
хил. лв., възнаграждения и осигуровки 140 822 хил. лв., други разходи 21 749 хил. лв.

Процентно разпределение на икономическите елементи в дейностите:

Графика № 20

Забележка: Разходите по дейности за 2011 г. са на база информацията от 
годишните аналитични отчети и не включват разходите на ЦУ и ЦПК.

В дейността “Управление на движението на влаковете и капацитета” общо 
разходите по икономически елементи за 2011 г. са 75 611 хил. лв. Най-голям дял от тях 
(78%) са разходите за възнаграждения на персонала. В тази дейност най-важен е човешкият 
ресурс, състоящ се от висококвалифицирани специалисти, което рефлектира в по-високия 
размер на работната заплата. За 2011 г. средносписъчният състав в тази дейност е 5 218 бр., 
а средната работна заплата е 711 лв. 

В дейността “Железен път и съоръжения” разходите за 2011 г. са 164 771 хил. лв., 
като най-голям дял заемат разходите за амортизации (39%), възнаграждения (31%) и 
материали (14%). Това се дължи на големия обем и с висока стойност активи. Те се 
поддържат със скъпоструващи и много като количество материали, с цел осигуряване 
необходимите технологични изисквания за сигурност и безопасност на движението. От тук 
и най-голямата сума разходи в “Железен път и съоръжения”. Средносписъчният състав в 
дейността за 2011 г. е 5 245 бр., а средната работна заплата 593 лв. По-големият числен 
състав е обусловен от необходимостта за поддържане на 6 638 км разгъната дължина на 
железния път.

В дейност “Сигнализация и телекомуникации” общо разходите за 2011 г. са 39 927 
хил. лв. Най-голям относителен дял от тях (43%) заемат разходите за възнаграждения на 
персонала. Средносписъчният брой в дейността е 1 509 бр., а средната работна заплата 698 
лв. За работа със специализираните съоръжения е назначен и висококвалифициран персонал 
с по-високо възнаграждение.

Следват разходите за амортизации (40%). Делът им в общите разходи се обуславя от 
инсталирането и модернизацията на скъпо струващи съоръжения в системите на 
осигурителната техника и телекомуникациите.

В дейност “Енергетика” разходите по икономически елементи за 2011 г. са 39 151 
хил. лв. Най-голям дял заемат разходите за амортизации (54%), дължащи се на 
скъпоструващи енергийни съоръжения и контактна мрежа с дължина на електрифицираните 
железопътни линии 3 813 км. Следват разходите за възнаграждения на персонала, зает с 
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поддържането на енергосъоръженията в размер на (35%). В дейността са обхванати 1 211 
броя висококвалифицирани специалисти, със средна работна заплата 711 лв.

ІІІ. Анализ на вземанията и задълженията през 2011 г.
ВЗЕМАНИЯ
Към 31.12 2011 г. текущите вземания на ДП НК ЖИ са в размер на 150 295 хил. лв. по 

балансова стойност. Спрямо 31.12.2010 г. същите са увеличени с 36 506 хил. лв. или с 32%,
включващи и вземанията по предоставени аванси, които са свързани с изпълнението на 
големите проекти по ОПТ. Без сумите по предоставени аванси текущите вземания са 
намалени с 6% спрямо 2010 г.

Отчита се увеличение и на краткосрочните вземания от клиенти и доставчици, които 
към 31.12.2011 г. са в размер на 132 478 хил. лв.

Най-голям е делът на вземанията от Холдинг БДЖ ЕАД - 82 558 хил. лв. Те включват 
дела на текущите вземания от инфраструктурни такси за месец декември, както и 
несвоевременно изплатени такива от предходни месеци. Освен инфраструктурните такси 
Холдинг БДЖ ЕАД дължи суми за извършени от ДП НК ЖИ съпътстващи и допълнителни 
услуги за наеми, дезинфекция, мерене и др. Вземанията от Холдинг БДЖ ЕАД за 2011 г. 
намаляват с 16 772 хил. лв.

Структурата на текущите вземания към 31.12.2011 г. е показана в таблицата:

Таблица № 15
№
по
ред 

ТЕКУЩИ ВЗЕМАНИЯ
(хил.лв.)

Отчет
2010 г.

Бизнес
план

2011 г.

Отчет
2011 г.

Изменение
(+/-) 

спрямо
2010 г.

Изменение
(+/-) 

спрямо
БП 2011 г.

1 Вземания от свързани предприятия 1 1         -         1 

2
Вземания от клиенти и доставчици в 
т.ч.:

107 078 60 000 132 478       25 400       72 478 

Холдинг БДЖ ЕАД 99 330 50 000 82 558    (16 772)       32 558 
Други клиенти 4 598 7 000 4 086         (512)      (2 914)

Вземания по предоставени аванси 3 150 3 000 45 834       42 684       42 834 
3 Съдебни и присъдени вземания 1 299 1 700 2 561         1 262            861 
4 Данъци за възстановяване 3 178 1 500 12 672         9 494       11 172 
5 Други текущи вземания 2 233 1 500 2 583            350         1 083 

ОБЩО 113 789 64 700 150 295       36 506       85 595 

Вземанията от клиенти по срок на възникване са показани в следващата таблица:

Таблица № 16

Възраст на вземанията№
по
ред

ВЗЕМАНИЯ ПО
КОНТРАГЕНТИ

(хил.лв.)

Общ
размер на

вземанията

Коректив
(Начислени
провизии) 

Общ
размер на

вземанията
до 3

месеца
от 3 до 6
месеца

над 6
месеца

1 Холдинг БДЖ ЕАД 82 558 82 558 19 759 12 746 50 053
2 Наеми 1 191 22 1 169 486 109 596

3 БЖК АД 777 777 777

4 ДП ТСВ 513 513 511 1 1
5 Префактурирани ел.енергия, вода 440 440 266 15 159

6 Булмаркет-ДМ ООД 404 404 404

7
Ди Би Шенкер Рейл България 
ЕООД 264 264 264

8 Други краткосрочни в т.ч.: 46 353 46 353 289 14 831 31 233
вземания по предоставени аванси 45 834 45 834 92 14 784 30 958

ОБЩА СУМА: 132 500 22 132 478 22 756 27 702 82 042
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18% от стойността на вземанията са възникнали в срок до 3 месеца и са с текущ 
характер. Вземанията над шест месеца са 62%. От тях 61% са вземания от Холдинг БДЖ 
ЕАД, 38% вземания по предоставени аванси и 1% от наеми. 

Просрочените вземания (над 1 година) са в размер на 766 хил. лв. и са 1% от общия 
размер на вземанията.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Към 31.12.2011 г. текущите задължения на ДП НК ЖИ са в размер на 56 363 хил. лв. 

Отчита се намаление спрямо предходната година с 15 883 хил. лв. или с 22%: намалени са 
задължения към доставчици и клиенти с 15 378 хил. лв. (бяха погасени наследени стари 
задължения), данъчни задължения с 8 199 хил. лв., към осигурителни предприятия с 265
хил. лв.

Структурата на краткосрочните задължения към 31.12.2011 г. е показана в таблицата:

Таблица № 17

№
по
ред 

ТЕКУЩИ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(хил.лв.)

Отчет
2010 г.

Бизнес
план

2011 г.

Отчет
2011 г.

Изменение
(+/-) 

спрямо
2010 г.

Изменение
(+/-) 

спрямо
БП 2011 г.

1 Свързани предприятия 8 1 000             (8)      (1 000)

2 Финансови предприятия 10 520 10 600 11 273            753            673 
3 Доставчици и клиенти в т.ч.: 31 591 15 000 16 213    (15 378)         1 213 

Холдинг БДЖ ЕАД 5 066 2 000 5 563            497         3 563 
4 Персонал 7 861 11 000 7 932              71      (3 068)

5 Осигурителни предприятия 2 860 3 000 2 595         (265)         (405)
6 Данъчни задължения 9 562 2 000 1 363      (8 199)         (637)

7 Провизии за задължения                 -                 -

8
Други краткосрочни 
задължения в т.ч.:

9 844 5 000 16 987         7 143       11 987 

Разчети по гаранции 7 048 3 000 15 574         8 526       12 574 

ОБЩО 72 246 47 600 56 363    (15 883)         8 763 

Срокът на възникване на задълженията към доставчици е показан в таблицата:

Таблица № 18

Възраст на задълженията№
по
ред

ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ПО КОНТРАГЕНТИ

(хил.лв.)

Общ
размер на

задължението
до 3

месеца
от 3 до 6
месеца

над 6
месеца

1 Холдинг БДЖ ЕАД 5 563 5 562 1
2 "Еврометал/New Business Management 5 175 332 39 4 804

3 Национална служба полиция 1 485 1 485

4 ДЗЗД Етаконс-Вито Прато 1 178 1 178
5 Електроразпределителни дружества 747 747

6 Гигастрой ООД 489 489
7 Национална служба "ПБ и ЗН" 296 78 218

8 Други краткосрочни задължения 1 280 1 181 5 94

ВСИЧКО ЗАДЪЛЖЕНИЯ 16 213 9 567 44 6 602

Най-голям е процентът на задълженията със срок до 3 месеца – 59%, от които 59% са 
задължения към Холдинг БДЖ ЕАД. Задълженията над 6 месеца заемат 41%. От тях 73% са 
задължения към “Еврометал/New Business Management” – прехвърлено вземане на НЕК АД 
от ДП НК ЖИ, включващо остатъка от приетото по разделителен баланс на НК БДЖ старо 
задължение към НЕК АД за трафична енергия.

Динамиката и изменението във вземанията и задълженията са показани в графиката:



ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2011 ГОДИНА

ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 76

Графика № 21

Забележка: С цел съпоставимост на информацията при графичното изразяване са 
изключени вземанията по предоставени аванси и задълженията по гаранции.

Положените усилия от ръководството на предприятието доведоха до намаляване на 
задълженията на Компанията и повишаване финансовият й рейтинг, въпреки увеличението 
на вземанията от неизплатени инфраструктурни такси от Холдинг БДЖ ЕАД. 

ІV. Финансови коефициенти
Таблица № 19

КОЕФИЦИЕНТИ
 Отчет 

към
31.12.2010 г.

Отчет 
към

31.12.2011 г.

Абсолютно 
изменение 

(2011 -2010)

Индекс
2011/2010

Обща ликвидност 2,00 3,50 1,50 1,75

Бърза ликвидност 1,77 2,99 1,22 1,69

Абсолютна ликвидност 0,20 0,32 0,12 1,60

Финансова автономност (коефициент на 
платежеспособност) 5,93 6,79 0,86 1,15

Коефициент на задлъжнялост 0,17 0,15 -0,02 0,88

Оборот на вземанията от клиенти (пъти) 1,408 1,327 -0,081 0,94

Период на събиране на вземанията от клиенти 256дни 271дни 15дни 1,06

Период на погасяване на задълженията по 
доставката 77дни 30дни -47дни 0,39

Времетраене на един оборот на материалните 
запаси 48дни 64дни 16дни 1,33

Брой на оборотите на материалните запаси 7,55 5,59 -1,96 0,74

Заетост на материалните запаси 0,13 0,18 0,05 1,38

Рентабилност на приходите от продажби -0,08 -0,29 -0,21 3,63

Рентабилност на собствения капитал -0,01 -0,03 -0,02 3,00

Рентабилност на активите -0,005 -0,016 -0,011 3,20

Ефективност на разходите от оперативна дейност 0,96 0,88 -0,08 0,92

Ефективност на приходите от оперативна дейност 1,05 1,14 0,09 1,09

Нетен оборотен капитал (хил. лв.) 72 016 141 016 69 000 1,96

Зает капитал (хил. лв.) 2 141 151 2 213 143 71 992 1,03

Дългосрочни пасиви (хил. лв.) 877 569 987 142 109 573 1,12

Чиста стойност на активите (хил. лв.) 1 263 582 1 226 001 -37 581 0,97




























