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АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДП „НАЦИОНАЛНА 

КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 

към 30.06.2014 година 

 

 
ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ И ОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

  1 2   3   

в хил. лв. 
отчетен 

период 

бизнес 

план 
1/2 (%) 

съответен 

период на 

предходна 

година 

1/3 (%) 

Нетни приходи от продажби 61 020 63 975 0,95 71 562 0,85 

Оперативни разходи 104 067 113 475 0,92 109 529 0,95 

Печалба преди лихви и данъци и 

амортизации -43 047 -49 500 0,87 -37 967 1,13 

EBITDA/Приходи от продажби (%) -0,71 -0,77 0,91 -0,53 1,33 

Печалба преди лихви и данъци (EBIT) -100 034 -105 300 0,95 -95 318 1,05 

ЕBIT/Приходи от продажби (%) -1,64 -1,65 1,00 -1,33 1,23 

Печалба преди данъци -17 394 -18 700 0,93 -16 142 1,08 

Чиста печалба -17 394 -18 700 0,93 -16 142 1,08 

Паричен поток (печалба + амортизации) 39 593 37 100 1,07 41 209 0,96 

      

в хил. лв. 
отчетен 

период 

бизнес 

план 
1/2 (%) 

съответен 

период на 

предходна 

година 

1/3 (%) 

Изменение на паричните наличности 

през периода 19 454   54 424 0,36 

Нетен паричен поток от основна дейност 123 964 291 100 0,43 135 733 0,91 

Нетен паричен поток от инвестиционна 

дейност -98 191 -284 900 0,34 -75 402 1,30 

Нетен паричен поток от финансова 

дейност -6 319 -6 200 1,02 -5 907 1,07 

           

в хил. лв. 
отчетен 

период 
  31.12.2013 1/3 (%) 

Оборотен капитал 191 798     101 729 1,89 

Зает капитал 3 101 018     2 969 745 1,04 

Чиста стойност на активите 1 607 267     1 630 666 0,99 

Текуща ликвидност 3,49     1,92 1,82 

Дългосрочни пасиви/Сума на активите 

(%) 0,47     0,43 1,08 

           

в хил. лв. 
отчетен 

период 

бизнес 

план 
1/2 (%) 

съответен 

период на 

предходна 

година 

1/3 (%) 

Средно списъчен брой на служителите за 

периода (без лица в отпуск по 

майчинство) 11 817 11 888 0,99 12 230 0,97 

Средна работна заплата за периода 751,27 767,06 0,98 734,69 1,02 

Приходи от продажби на един зает 5,16 5,38 0,96 5,85 0,88 
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ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” приключва шестте 

месеца на 2014 г. с финансов резултат загуба в размер на 17 394 хил. лв., при разчетена 

по бизнес план загуба от 18 700 хил. лв. (с 1 306 хил. лв. по-малко от планираната) и с 

1 252 хил. лв. по-голяма от отчетената за същия период на миналата година загуба в 

размер на 16 142 хил. лв.. 

Приходите от дейността за отчетния период са 143 765 хил. лв. и са със 7 810 хил. 

лв. (5,2%) по-малко от разчетените за периода 151 575 хил. лв., като намалението е 

главно от отчетени в по-малък размер приходи от финансирания и други приходи. Спрямо 

същия период на 2013 г. са отчетени по-малко приходи спрямо отчетния период със 7 205 

хил. лв. (4,8%), намалението е главно от отчетени в по-малък размер приходи от 

инфраструктурни такси и други приходи. 

Приходите от дейността на предприятието включват: нетни приходи от продажби, 

приходи от финансирания, финансови и извънредни приходи.  

 

І .Нетните приходи от продажби са формирани от:  
. приходи от инфраструктурни такси (ИТ) - от осигуряване достъпа и 

използването на железопътната инфраструктура от лицензирани превозвачи при 

равнопоставени условия;  

. от други услуги - свързани с основния предмет на дейност на предприятието, 

предоставяни при поискване;  

. приходи от предоставената от 01.01.2013 г. услуга „разпределение на тягова 

електроенергия”;  

. други приходи - от управлението и стопанисването на държавната собственост; 

печалба от продажба на нетекущи активи.  

 

За отчетния период те представляват 42,4% от общите приходи от дейността. 

 

 Приходи от инфраструктурни такси (ИТ) - при разчет по бизнес план от 

26 920 хил. лв., реализираните приходи за шестте месеца на 2014 г. са в размер на 26 421 

хил. лв. (с 499 хил. лв., 1,9% по-малко). За отчетния период те представляват 43,3% от 

нетните приходи от продажби и 18,4% от общите приходи от дейността.  

Считано от 01.01.2014 г., с цел стимулиране на товарните превози по железопътния 

транспорт, са в сила нови - намалени тарифни ставки, като за влаккилометър ставките са 

намалени от 0,8203 лв. на 0,7902 лв., а за брутотонкилометър от 0,0038 лв. на 0,0025 лв.. 

 В сила от 05.04.2014 г., съгласно ПМС № 66/21.03.2014 г. са намалени ставките за 

влаккилометър и бутотонкилометър за комбинирани превози с блок-влакове с 10% и за 

превоз на товарни автомобили с блок-влакове с 30%. 

В резултат на новите ставки, отчетените приходи от ИТ за шестте месеца на 2014 г. 

са по-малко от реализираните приходи за същия период на миналата година с 6 295 хил. 

лв. или с 19,2%, независимо от отчитане на лек ръст в обемите и натурите  в превозите. 

Сравнено с шестте месеца на 2013 г. се отчита ръст в натуралните измерители с 2,3% 

на влаккилометрите и с 8,3% на брутотонкилометрите.  

Изменението на превозната работа и приходите от ИТ за отчетния период на 2014 г., 

спрямо същия период на 2013 г. е показано в следващата таблица: 

 

ПЕРИОД 

Натурални и стойностни измерители 

Влаккилометри 
Брутотонкилометри 

(хил.) 

Приходи от 

инфраструктурни 

такси (хил. лв.) 

Отчет към 30.06.2014 г. 14 055 602 6 127 678 26 421 

Отчет към 30.06.2013 г. 13 736 463 5 658 013 32 716 

Изменение 2014/2013 (+/-) 319 139 469 665 -6 295 

Изменение 2014/2013 (%) 2,3% 8,3% -19,2% 
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По видове превози, се отчита ръст на натуралните измерители на извършената работа 

за отчетния период, спрямо същия на 2013 г. както следва: 

- товарни превози: ръст с 8,7% във влаккм. и със 7,9% в брутотонкм.; 

- пътнически превози: ръст с 0,5% влаккм. и с 8,9% в брутотонкм.; 

- изолирани локомотиви: ръст с 5,6% във влаккм. и с 6,8% в брутотонкм.. 

По превозвачи, реализираните приходи от инфраструктурни такси и тяхното 

изменение, спрямо сравнявания период на 2013 г. са показани в следващата таблица: 

 

ПРЕВОЗВАЧИ  
Приходи от 

инфр. такси към 

30.06.2014 г. (лв.) 

Приходи от 

инфр. такси към 

30.06.2013 г. (лв.) 

Изменение 

2014/2013 г. 

(+/-)  

Изменение 

2014/2013 г. 

(%)  

БДЖ ПП ЕООД 14 383 207 17 135 108 -2 751 901 -16,1% 

БДЖ ТП ЕООД 7 310 294 9 137 173 -1 826 879 -20,0% 

БЖК АД 2 349 875 3 562 659 -1 212 784 -34,0% 

Булмаркет - ДМ ООД 825 243 1 046 670 -221 427 -21,2% 

ДБ Шенкер Рейл България ЕООД 1 304 108 1 786 215 -482 107 -27,0% 

ДП ТСВ 72 528 42 722 29 806 69,8% 

Порт Рейл ООД 16 857 4 837 12 020 248,5% 

Рейл Карго Австрия АД 159 076 285 158 791 55716,1% 

Експрес Сервиз ООД   410 -410 -100,0% 

Карго Транс Вагон България АД 28   28   

Общо приходи от 

инфраструктурни такси 
26 421 216 32 716 079 -6 294 863 -19,2% 

 

За шестте месеца на 2014 г. приходите от ИТ са на обща стойност 26 421 хил. лв. в 

т.ч.: от такса преминаване – 26 078 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет – 

343 хил. лв.. 

В структурата на приходите от ИТ най-голям е делът на приходите от пътнически 

превози – 54,2%, следват приходите от товарни превози – 44% и от изолирани локомотиви 

– 1,8%. В стойностно изражение структурата на приходите от ИТ по видове превози е, 

както следва: 

 пътнически превози: 14 328 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 14 320 хил. лв. 

и от такса заявен и неизползван капацитет 8 хил. лв.; 

 товарни превози: 11 615 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 11 326 хил. лв. и от 

такса заявен и неизползван капацитет 289 хил. лв.; 

 изолирани локомотиви: 478 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 432 хил. лв. и 

от такса заявен и неизползван капацитет 46 хил. лв.. 

 

 Други услуги - реализираните приходи са 4 893 хил. лв., при разчетени по 

бизнес план 5 000 хил. лв. или са със 107 хил. лв. по-малко. Спрямо същия период на 

2013 г. тези приходи са повече с 90 хил. лв.. 

Приходите от други услуги заемат 8% от общия обем на нетни приходи от продажби. 

Отчетени са приходи от: ремонт и услуги на външни организации – 3 885 хил. лв.; 

кантарни участъци - 365 хил. лв.; жп кариери - 196 хил. лв. и от други услуги - 447 хил. лв.. 

 

 Приходи от разпределение на тягова електрическа енергия – От 01.01.2013 

г. стартира предоставянето на услугата „разпределение на тягова електроенергия по 

разпределителните мрежи на железопътния транспорт” по утвърдена цена в размер на 

90 лв/Mwh (без ДДС), която не покриваше пълната себестойност на дейността. 

От 01.01.2014 г. влезе в сила нова цена в размер на 158,19 лв./Mwh (без ДДС, на база 

пълна себестойност, одобрена от ДКЕВР). 

За шестте месеца на 2014 г. отчетените приходи от дейност „Електроразпределение” 

са в размер на 21 299 хил. лв. при разчетени 21 905 хил. лв. и заемат 34,9% от нетните 
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приходи от продажби. Спрямо същия период на миналата година се отчита завишение на 

приходите от тази дейност в размер на 5 843 хил. лв. (на база нова цена). 

 

 Други приходи - при планирани 6 150 хил. лв. са отчетени 5 530 хил. лв., с 

620 хил. лв. по-малко от разчетените в бизнес плана и с 11 681 хил. лв. по-малко от 

отчетените за същия период на 2013 г., поради осчетоводяване на приходи от лихви, за 

забавено плащане на инфраструктурни такси и други услуги от „Холдинг БДЖ“ ЕАД.  

За отчетния период другите приходи представляват 9,1% от нетните приходи от 

продажби и са от: от продажба на материали и скрап – 2 518 хил. лв., отдадени под наем 

ДА – 1 614 хил. лв., от заприходени материали втора употреба и негодни – 613 хил. лв., от 

лихви, глоби и неустойки – 507 хил. лв. и други приходи от дейността – 278 хил. лв.. 

 

 Приходи от печалба от продажба на нетекущи активи – приходите от 

продажба на нетекущи активи са в размер на 3 265 хил. лв., при балансова стойност на 

същите от 388 хил. лв, реализираната печалба е в размер на 2 877 хил. лв.. За шестте 

месеца на миналата година реализираната печалба от продажба на нетекущи активи е в 

размер на 1 376 хил. лв.. 

За отчетния период на 2014 г. тези приходи представляват 4,7% от нетните приходи 

от продажби. 

 

ІІ. Приходи от финансирания – при разчет 86 200 хил. лв. за шестте месеца на 

2014 г. са отчетени 80 188 хил. лв. (с 6 012 хил. лв. по-малко от разчетените). 

В приходите от финансирания се включват: приходи от финансирания от държавата – 

60 597 хил. лв., от други източници – 4 хил. лв. и от други финансирания – 19 587 хил. лв. 

(които отразяват начислената амортизация на ДМА, придобити чрез финансиране от ДБ 

или от други източници, след въвеждането им в експлоатация). 

 

Средствата от ДБ се предоставят по одобрен график на основание на Договора с 

държавата. Общото финансиране от страна на Държавния бюджет за 2014 г. е в размер на 

240 000 хил. лв. в т.ч.: 135 000 хил. лв. субсидия и 105 000 хил. лв. капиталов трансфер. 

За шестте месеца на 2014 г. усвоените средства от капиталов трансфер са в размер на 

41 026 хил. лв.. 

 

ІІІ. Финансови приходи отчетени към 30.06.2014 г. са в размер на 2 557 хил. лв.. 
хил. лв. 

  1 2  3  

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 
отчетен 

период 

бизнес 

план 
1/2 (%) 

съответен 

период на 

предходна 

година 

1/3 (%) 

Нетни приходи от продажби, в т.ч.: 61 020 63 975 95,4% 71 562 85,3% 

- приходи от инфраструктурни такси          

- субсидии от държавния бюджет         

- други         

Разходи за материали и външни услуги 32 716 37 960 86,2% 39 945 81,9% 

Разходи за възнаграждения и соц. осигуровки 70 540 72 800 96,9% 69 958 100,8% 

Други разходи 2 967 5 100 58,2% 3 491 85,0% 

Суми с корективен характер -2 156 -2 385 90,4% -3 865 55,8% 

Печалба преди лихви и данъци и амортизации  -43 047 -49 500 87,0% -37 967 113,4% 

Разходи за амортизации 56 987 55 800 102,1% 57 351 99,4% 

Печалба преди лихви и данъци  -100 034 -105 300 95,0% -95 318 104,9% 

Финансирания 80 188 86 200 93,0% 78 097 102,7% 

Нетни финансови приходи (разходи) 2 452 400 613,0% 1 079 227,2% 

Печалба преди извънредни приходи (разходи) -17 394 -18 700 93,0% -16 142 107,8% 

Нетни извънредни приходи (разходи)         
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хил. лв. 
  1 2  3  

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 
отчетен 

период 

бизнес 

план 
1/2 (%) 

съответен 

период на 

предходна 

година 

1/3 (%) 

Печалба преди данъци  -17 394 -18 700 93,0% -16 142 107,8% 

Разходи за данъци         

Чиста печалба -17 394 -18 700 93,0% -16 142 107,8% 

 

 

Разходите за дейността на ДП „НКЖИ” за шестте месеца на 2014 г. са в размер на 

161 159 хил. лв. при разчет по бизнес план 170 275 хил. лв. (с 9 116 хил. лв. или с 5,4% 

по-малко от разчета). В сравнение със същия период на 2013 г. разходите за дейността са 

намалени с 5 953 хил. лв.(3,6%). Намаление се отчита във всички разходи по 

икономически елементи спрямо разчетените по бизнес план, като най-голямо е 

намалението във външни услуги.  

 

По икономически елементи отчетените разходи са в размер на 163 210 хил. лв., 

при планирани 171 660 хил. лв., т.е. отчетени са по-малко с 8 450 хил. лв. (4,9%). Спрямо 

същия период на 2013 г. намалението е в размер на 7 535 хил. лв. (4,4%). 

 Материали - отчетените материални разходи са 18 495 хил. лв. при разчет по 

бизнес план от 21 260 хил. лв., което е по-малко с 2 765 хил. лв. (13%). Спрямо същия 

период на миналата година материалните разходи са намалени с 4 038 хил. лв. (17,9%). 

Намалениe се отчита във всички разходи по икономически елементи:  

- материали - с 51 хил. лв. по-малко от разчета по бизнес план (0,6%), и с 36 хил. 

лв. (0,5%) по-малко спрямо същия период на 2013 г.; 

- гориво – с 856 хил. лв. по-малко от разчета по бизнес план (25,9%) и със 79 хил. лв. 

(3,1%) спрямо същия период на 2013 г.; 

- електроенергия - с 1 693 хил. лв. по-малко от разчета по бизнес план (17,5%), и с 

3 873 хил. лв. (32,7%) по-малко спрямо същия период на 2013 г.; 

- топлоенергия - със 165 хил. лв. по-малко от разчета по бизнес план (55%) и с 50 

хил. лв. (27%) по-малко спрямо същия период на 2013 г.. 

 Външни услуги - при разчет от 16 700 хил. лв., отчетените разходи са 14 221 

хил. лв., което е по-малко с 2 479 хил. лв. (14,8%). Спрямо същия период на миналата 

година разходите за външни услуги са по-малко с 3 191 хил. лв. (18,3%), което се дължи 

на по-малко отчетени за периода разходи за ремонт и текущо поддържане от външни 

изпълнители. 

През 2014 г. продължава политиката на контрол и прецизиране на всички договори и 

разходи на финансови средства, с цел оптимизиране и намаляване на административните 

и непроизводителни разходи. 

 Амортизации - разчет 55 800 хил. лв., отчет 56 987 хил. лв., поради въвеждане 

на нови активи в експлоатация.  

 Възнаграждения и осигуровки на персонала – при разчет по бизнес план в 

размер на 72 800 хил. лв. отчетените разходи за персонал са 70 540 хил. лв., което е 

по-малко с 2 260 хил. лв. (3,1%) от разчетените и с 582 хил. лв. (0,8%) повече от 

отчетените за същия период на 2013 г.. 

 

Общият среден списъчен брой персонал на ДП „НКЖИ“ за първото полугодие на 

2014 г. е 11 869 броя (в т. ч. 52 лица в отпуск по майчинство). Спрямо разчета по бизнес 

план се отчитат 70 броя по-малко, а спрямо отчетния период на 2013 г. - намаление с 424 

броя (3,4%). 
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№ 

по 

ред 
П О К А З А Т Е Л И  

отчетен 

период 

2014 г. 

бизнес 

план 

2014 г. 

к.1/к.2 

съответен 

период 

2013 г. 

к.1/к.4 

а 1 2 3 4 5 
              

1 

Среден списъчен брой общо  11 869 11 939 0,99 12 293 0,97 
в.т. назначени лица  

по проект "Шанс за работа - 2014" 
22         

ССБ (без лица в отпуск по 

майчинство) 
11 817 11 888 0,99 12 230 0,97 

в.т. назначени лица  

по проект "Шанс за работа - 2014" 
22         

2 
Средна работна заплата  751,27 767,06 0,98 734,69 1,02 
в.т. назначени лица  

по проект "Шанс за работа - 2014" 
319,93         

  ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ (хил. лв.) 

3 Средства за работна заплата  53 267 54 714 0,97 53 912 0,99 

4 
Обезщетения, несписъчен 

състав, управителен съвет 
1 807 1 723 1,05 1 076 1,68 

5 
Средства за ФРЗ (начислени  

по ведомост) 
55 074 56 437 0,98 54 988 1,00 

6 
Платен отпуск от предходни 

години (-) 
-490 -537 0,91 -522 0,94 

7 

Разходи за възнаграждения  

по ОПР 
54 584 55 900 0,98 54 466 1,00 

в.т. назначени лица  

по проект "Шанс за работа - 2014" 
42         

  СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ И НАДБАВКИ (хил. лв.) 

8 Фонд " Пенсии"  4 263 4 357 0,98 4 336 0,98 

9 
Фонд "Трудова злополука и 

професионална болест" 
371 393 0,94 374 0,99 

10 
Фонд "Общо заболяване и 

майчинство" 
1 111 1 159 0,96 1 123 0,99 

11 Фонд "Безработица" 318 335 0,95 321 0,99 

12 Здравно осигуряване 2 641 2 689 0,98 2 659 0,99 

13 

Допълнително задължително 

пенсионно осигуряване за 

универсален пенсионен фонд  

1 141 1 200 0,95 1 111 1,03 

14 
Допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване  
530 716 0,74 732 0,72 

15 
Социални помощи и надбавки в 

т.ч.: 
5 222 5 661 0,92 4 525 1,15 

  Ваучери за храна  4 257 4 298 0,99 3 670 1,16 

  помощи и лекарства    24 0,00     

  други социални разходи 4 24 0,17 3 1,33 

  
социални разходи при ползван 

отпуск  
961 1 315 0,73 852 1,13 

16 
Суми за временна 

нетрудоспособност на персонала  
359 390 0,92 311 1,15 

17 

Социални осигуровки и 

надбавки по ОПР  
15 956 16 900 0,94 15 492 1,03 

в.т. назначени лица  

по проект "Шанс за работа - 2014" 
8         

  

18 

Разходи за възнаграждения, 

социални осигуровки и 

надбавки  (р.7 +р.17) 

70 540 72 800 0,97 69 958 1,01 

в.т. назначени лица  

по проект "Шанс за работа - 2014" 
50         
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През 2014 г. стартира проект „Шанс за работа – 2014” на Конфедерацията на 

независимите синдикати в България, по който ДП „НКЖИ” е партньор. Проектът  се 

финансира от Държавния бюджет и съфинансира от КНСБ. Насочен е към осигуряване на 

обучение и временна заетост на безработни младежи до 29 г. – с основно и средно 

образование, регистрирани в Бюрата по труда на цялата страна, като целта е обучение и 

стаж за придобиване на умения за упражняване на професията „Работник по 

озеленяването”. По този проект през м. юни в регионалните поделения на ДП „НКЖИ” са 

назначени 157 списъчни бройки за месеца или 22 средно списъчни броя за първото 

полугодие на 2014 г.. 

Разходите за възнаграждения по ОПР за отчетния период са в размер на 54 584 хил. 

лв. (в т. ч. 42 хил. лв. за назначените по проект „Шанс за работа – 2014”) или с 1 316 хил. 

лв. (2,4%) по-малко от разчетените 55 900 хил. лв. по бизнес план.  

Спрямо същия отчетен период на предходната година разходите за възнаграждения 

по ОПР са повече със 118 хил. лв. (0,2%). 

Считано от 01.06.2014 г.  е в сила нов КТД – 2014/2016 г., съгласно който основните 

базови заплати са индексирани с 3%. Средствата са осигурени от повишената 

производителност и реализираната икономия от разходите за възнаграждения от 

намалената численост на персонала. 

Разходите за социални осигуровки и надбавки за първото полугодие на 2014 г. са в 

размер 15 956 хил. лв. (в т. ч. 8 хил. лв. за назначените по проект „Шанс за работа – 2014”) 

и са с 944 хил. лв. (5,6%) по-малко спрямо разчетените по бизнес план. Спрямо същия 

отчетен период на 2013 г. разходите за социални осигуровки и надбавки са повече с 464 

хил. лв. или с 3,0%, което се дължи на неотчетени през м. юни 2013 г. ваучери за храна. 

 

 Други разходи - разчетени са 5 100 хил. лв., а са отчетени 2 967 хил. лв., т.е. 

отчита се намаление от 2 133 хил. лв. Спрямо същия период на 2013 г. тези разходи са 

по-малко с 524 хил. лв.. 

През отчетния период на 2014 г. в другите разходи са отчетени: 1 108 хил. лв. 

разходи за специално и работно облекло, 402 хил. лв. за служебни пътувания и 

командировки, 288 хил. лв. от бракуване на ДМА с неамортизираната част, 228 хил. лв. за 

лихви, глоби и неустойки, 151 хил. лв. за отписани вземания, 95 хил. лв. отрицателен 

резултат от ликвидация на ДМА, 71 хил. лв. за издръжка на противопожарна охрана, 62 

хил. лв. за охрана на труда и 1 845 хил. лв. други разходи от дейността. 
 

                                                                           хил. лв. 
 1 2 3 

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС отчетен период 31/12/2013 1/2 (%) 

Дълготрайни активи 2 909 220 2 868 016 101,4% 
       

Краткотрайни активи, в т.ч.: 268 790 211 940 126,8% 
Материални запаси 69 740 30 831 226,2% 
Краткосрочни вземания 124 011 125 524 98,8% 
Парични средства 74 297 54 843 135,5% 

Краткосрочни пасиви, в т.ч.: 76 992 110 211 69,9% 
Краткосрочни задължения 35 558 51 716 68,8% 

Работен капитал  191 798 101 729 188,5% 

Зает  капитал 3 101 018 2 969 745 104,4% 
       

Дългосрочни пасиви 1 493 751 1 339 079 111,6% 
Други      

Чиста стойност на активите  1 607 267 1 630 666 98,6% 
      

Печалба ( загуба ) -17 394 -19 594 88,8% 
Финансов резултат от минали години -394 917 -375 323 105,2% 
Резерви  1 919 578 1 925 583 99,7% 
Основен капитал 100 000 100 000 100,0% 
Собствен капитал 1 607 267 1 630 666 98,6% 
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ВЗЕМАНИЯ  

Към 30.06.2014 г. текущите вземания на предприятието по балансова стойност са в 

размер на 124 011 хил. лв., като спрямо 31.12.2013 г. са намалени с 1 513 хил. лв. (1,2%), 

главно в частта на другите текущи вземания. 

Вземанията от клиенти, спрямо началото на годината са увеличени със 132 

хил. лв.(по балансова стойност). 

От началото на годината са намалели с 50 хил. лв. вземанията от „Холдинг БДЖ” 

ЕАД и дъщерните му дружества. Тези вземания заемат 95,6% от вземанията от клиенти. 

С 342 хил. лв. от началото на годината са намалени вземанията от наеми и 

префактурирани консумативи. 

В структурата на текущите вземания към 30.06.2014 г., вземанията от клиенти заемат 

72,9% от текущите вземания, следват данъци за възстановяване – 17,4%, съдебни и 

присъдени вземания – 5,4%, други текущи вземания – 3,6%, и предоставени аванси на 

доставчици – 0,7%. 

 

По отчетна стойност и срок на възникване структурата на вземанията от клиенти 

към 30.06.2014  г. е показана в следващата таблица: 
хил. лв. 

Вземания по контрагенти 
Общ 

размер 

Възраст на вземанията в т.ч.  

просрочени  

/над 1 

година/ 

до 3 

мес. 

от 3 до 

6 мес. 

над 6 

мес. 

Холдинг БДЖ ЕАД и дъщерните му дружества 86 465 10 099 1 154 75 212 75 167 

БЖК АД 1 058 1 058       

Наеми 563 265 56 242 213 

Префактурирани консумативи 276 179 23 74 65 

ДИ БИ ШЕНКЕР РЕЙЛ България ЕООД 504 496   8 1 

Булметал ООД В. Търново 477 474   3 3 

Булмаркет-ДМ ООД 348 348       

Поделения на ДПТСВ 151 94 35 22   

Рейл Карго Австрия  - клон София 121 121       

ВРЗ 99 АД гр. Септември 103 73 29 1   

Други краткосрочни вземания 405 197 22 186 168 

Обща сума 90 471 13 404 1 319 75 748 75 617 

 

По срок на възникване вземанията от клиенти са, както следва: 14,8% са със срок на 

възникване до три месеца и са с текущ характер, 1,5% са до шест месеца и 83,7% са над 

шест месеца (от които 99,3% са от вземания от „Холдинг БДЖ” ЕАД и дъщерните му 

дружества). Просрочените вземания над една година, са в размер на 75 617 хил. лв. и 

представляват 83,6% от общия размер на вземанията от клиенти. 

Вземанията от наеми и префактурирани консумативи са в размер на 839 хил. лв., в 

т.ч.: 563 хил. лв. от наеми и 276 хил. лв. от префактурирани консумативи. Това са 

вземания предимно от частни лица, ползващи сградния фонд, което затруднява 

събираемостта им.  

Направено е всичко, което трябва и към клиенти, с просрочени задължения към 

ДП „НКЖИ”, са отправени покани за доброволно погасяване на задълженията, подготвят 

се спогодби за разсрочено плащане или протоколи за прихващане до размера на насрещни 

задължения, заведени са дела за предявяване на вземания.  

Към 30.06.2014 г. съдебните и присъдени вземания по балансова стойност са в 

размер на 6 650 хил. лв. От тях 81,9% са вземания по съдебни спорове и 18,1% по 

присъдени вземания. 
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442 хил. лв. от вземанията по съдебни спорове са от наематели на терени, 94 хил. лв. 

от наематели на жилища и префактурирани консумативи и 4 912 хил. лв. са другите 

вземания по съдебни спорове. 

964 хил. лв. от присъдените вземания са от наематели на терени, 98 хил. лв. са от 

наематели на жилища и префактурирани консумативи и 140 хил. лв. са от други 

присъдени вземания. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Към 30.06.2014 г. текущите задължения на ДП „НКЖИ” са в размер на 35 558 хил. 

лв. и спрямо началото на годината са намалени с 16 158 хил. лв.. 

Забележка: Съпоставката е направена без да се вземат под внимание текущите 

задължения на компанията по усвояването на безвъзмездно предоставените средства от 

държавата, които са в размер на 41 434 хил. лв.. 

 

По срок на възникване структурата на текущите задълженията към доставчици е 

показана в таблицата: 
хил. лв. 

Задължения по контрагенти 
Общ 

размер  

Възраст на задълженията в т.ч.  

просрочени  

/над 1 

година/ 

до 3 

мес. 

от 3 до 6 

мес. 

над 6 

мес. 

Терна АТТКД - клон България 3 794 3 794       

Холдинг БДЖ ЕАД и дъщерните му 

дружества 1 568 1 373 167 28   

Електроразпределителни дружества 896 896       

ДЗЗД Вектор инженеринг  726 726       

ДЗЗД ЖП Строй 399 399       

ДЗЗД Консорциум жел.път 2012-2016 350 350       

ОХЛ ЖС АД – клон 160   160     

Страйл България и Реластек ООД 100 100       

ДЗЗД Рубикон-Ен Ар 2 84 84       

Кибера Ойл ЕООД 66 66       

Идеал ЕТ - Хасан Юсеинов 65 65       

Други краткосрочни задължения 507 356 39 112 84 

Обща сума 8 715 8 209 366 140 84 

 

Към 30.06.2014 г. текущите задължения към доставчици и клиенти са в размер на 

8 715 хил. лв.. Отчита се намаление, спрямо началото на годината с 6 246 хил. лв. (41,7%). 

ДП „НКЖИ“ изпълнява големи инвестиционни проекти, финансирани от 

Европейските фондове и Оперативна програма „Транспорт”, както и инвестиционна 

програма, финансирана от държавния бюджет и във връзка с това задълженията към 

доставчиците заемат над 24,5% от текущите задължения на предприятието. 94,2% от 

задълженията към доставчици са със срок на възникване до 3 месеца и имат текущ 

характер. 

Създадена е финансово-оперативна организация за съгласуване нивото на извършена 

работа и преглед на всички текущи документи, с оглед недопускане забавяне на 

плащанията във времето. ДП „НКЖИ” се разплаща до 5 дни след получаването на фактура 

от контрагентите. Предприятието е изряден и коректен платец, както към държавния 

бюджет, така и към бизнеса. 

 

Другите текущи задължения са, както следва: 

 Задълженията към финансови предприятия са в размер на 6 527 хил. лв. и 

са частта от дългосрочните задължения по заема към МБВР.  
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ДП „НКЖИ” плати своята част от заема в размер на 6 367 хил. лв. в т.ч.: 6 315 хил. лв. 

главница и 52 хил. лв. лихва към МБВР с падеж 17.06.2014 г.  

 Задълженията към персонала са в размер на 5 891 хил. лв. и включват 

текущи задължения по начислени за м. юни на 2014 г. възнаграждения, социални помощи 

и надбавки на персонала и задължения за неизползвани натрупващи се компенсируеми 

отпуски, съгласно изискванията на НСС 19. 

 Задълженията за обезщетения при пенсиониране по МСС са в размер на 

2 779 хил. лв..  
 Задълженията към осигурителни предприятия са в размер на 3 160 хил. лв.. 

Това са текущи задължения за осигурителни вноски върху дължимите възнаграждения на 

персонала в размер на 2 850 хил. лв., вноски за фонд „Безработица” – 92 хил. лв., 

задължения по допълнително доброволно осигуряване – 178 хил. лв., осигуровки върху 

натрупващи се компенсируеми отпуски – 40 хил. лв.. 

 Данъчните задължения са в размер на 902 хил. лв.. Включват: задължения за 

разчети с общините – 8 хил. лв., за данъци по ЗОДДФЛ – 802 хил. лв., за данъци по чл. 204 

от ЗКПО – 42 хил. лв. и 50% от събраните наеми – 50 хил. лв.. 

 Другите текущи задължения са в размер на 7 581 хил. лв.. Над 40,1% от тези 

задължения представляват разчети по гаранции със срок до една година. Останалите са от 

разчети по застраховане, удръжки на персонала и други, които имат текущ характер. 

 

 

Движението на паричните средства към 30.06.2014 г. е показано на следващата 

таблица:  
                                                                                                                                       хил. лв. 

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК 

ПО КОСВЕНИЯ МЕТОД 
31.12.2013 г. 

Отчетен 

период 

30.06.2014 г. 

Парични средства в нач. на периода 34 210 54 843 

Финансов резултат -19 594 -17 394 

Амортизации 114 056 56 987 

(Увел.)/нам. на вземанията 2 499 1 513 

Увел./(нам.) на краткоср. Задължения 9 104 -9 839 

Увел./(нам.) на дългоср. Задължения -2 435 6 121 

(Увел.)/нам. на матер. Запаси -3 888 -38 909 

Други увел./намал. -2 933 -17 061 

Финансирания 214 469 148 551 

Плащ. от допълн. Резерви -15 670 -6 005 

Нетен паричен поток от основна дейност  295 608 123 964 

Инвестиции в ДА нето -262 957 -98 191 

Други инвестиции   

Други увел./намал.    

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност  -262 957 -98 191 

Увел./(нам.) на дългосрочни заеми -12 858  

Увел./(нам.) на краткосрочни заеми 840 -6 319 

Дивидент   

Нетен паричен поток от финансова дейност  -12 018 -6 319 

Парични средства в края на периода 54 843 74 297 

 



- 11 - 

 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА  

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

План 

за 2014 г 

(в хил. лв.) 

Усвоени 

средства към 

30.06.2014 г. 

(в хил. лв.) 

(%) на 

усвояване 

(к.2/к.1) 

а  1 2 3 

51-00 Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи 
101 062 40 985 40,55% 

Ремонт на железния път и съоръженията за 

поддържане на достигнатите скорости (проект 3) 
38 930 22 586 58,02% 

Модернизиране на осигурителни системи и 

прелезни устройства (проект 4) 
18 515 4 963 26,81% 

Модернизиране на контактна мрежа и тягови 

подстанции (проект 5) 
20 027 8 949 44,68% 

Преустройство на възлови жп гари в съответствие 

с европейските изисквания (проект 20) 
4 090 214 5,23% 

Допълнително финансиране по проект 

"Модернизация жп участък Септември - Пловдив" 
6 000     

Възстановяване на проектни параметри на жп 

линия София-Карлово-Зимница (проект 8) 
13 400 4 273 31,89% 

Съфинансиране на обект "Рехабилитация гарови 

комплекси София, Бургас и Пазарджик" 
100     

52-00 Придобиване на дълготрайни материални 

активи  
3 938 41 1,04% 

52-04 Придобиване на транспортни средства 1 485     

Доставка специализирани автомобили с висока 

проходимост за СиТ 
510     

Доставка товарни автомобили 600     

Доставка багери 375     

52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 2 453 41 1,67% 

Удвояване и електрификация на жп линия 

Карнобат-Синдел (проект 7) 
2 353 41 1,74% 

Съфинансиране на обект "Изграждане на ИМТ в 

Южен централен район на планиране в България - 

Пловдив" 

100     

ОБЩО КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ 105 000 41 026 39,07% 
    

СУБСИДИЯ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА ПО 

ДОГОВОР С ДЪРЖАВАТА 
135 000 62 128 46,02% 

    

ВСИЧКО РАЗХОДИ 240 000 103 154 42,98% 

 

 

Към 30.06.2014 г. усвоените капиталови трансфери, предоставени от държавния 

бюджет на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, са в размер на 

41 026 хил. лв., от които 40 985 хил. лв. за основен ремонт на дълготрайни материални 

активи (ДМА) и 41 хил. лв. за придобиване на ДМА. 

 

ПРОЕКТ 3 - „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на 

достигнатите скорости”. От началото на годината усвоените бюджетни средства по 

проекта са в размер на 22 586 хил. лв.. 

Основна задача за 2014 г. е задържането и привеждането състоянието на железния 

път, железопътните стрелки и съоръжения в техническа изправност, съгласно заложените 

скорости в графика за движение на влаковете.  

През 2014 г. по проекта се изпълняват следните обекти: 
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Обект № 1: „Укрепване на железен път от км. 109+000 до км. 117+000 в 

междугарието Юнак - Величково по 3
-та

 жп линия”. Обектът се изпълнява в района на 

Железопътна секция Горна Оряховица. Обектът е преходен за 2013/2014 г.. 

От началото на годината са разплатени 6 хил. лв. - такса за ДНСК (Дирекция за 

национален строителен контрол). 

За изпълнението на обекта е сключен договор № 4102/01.10.2012 г. с фирма 

„Трансстрой – Варна“ АД гр. Варна, на стойност 12 558 хил. лв. с ДДС, в това число 

непредвидени разходи в размер на 598 хил. лв. с ДДС. 

Издадено е разрешение за ползване на строежа от ДНСК № СТ-5-967 от 26.06.2014 г.  

Обект № 2: „Възстановяване на проектна скорост в участъка София – Мездра 

път № 2” по обособени позиции, Обособена позиция № 1 – „Отсечката от км. 5+584 

до км. 12+090 с дължина 6 506 м.”. Обектът се изпълнява в района на Железопътна 

секция София и Железопътна секция Враца. Обектът е преходен за 2013/2014 г.. 

Към 30.06.2014 г. усвоените средства са в размер на 1 792 хил. лв., от които 1 789 

хил. лв. за СМР и 3 хил. лв. за такси и командировки.  

Сключен е договор № 4402/19.08.2013 г. с ДЗЗД „Консорциум Железен път 

2012-2016” гр. София, на стойност 10 857 хил. лв. с ДДС, в т.ч. непредвидени разходи в 

размер на 987 хил. лв. с ДДС. Сключен е договор за извършване на оценка на 

съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, 

упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт с „ЕС ПИ СИ 

Инженеринг” ООД гр. София от 03.09.2013 г. на стойност 23 хил. лв. с ДДС. 

Обект № 3: „Възстановяване на проектна скорост в участъка София – Мездра 

път № 2 по обособени позиции, Обособена позиция № 2 – „Отсечката от км. 33+485 

до км. 41+578 с дължина 8093 м.”. Обектът се изпълнява в района на Железопътна 

секция Враца. Обектът е преходен за 2013/2014 г.. 

Към 30.06.2014 г. усвоените средства са в размер на 6 404 хил. лв., от които 

6 402 хил. лв. за СМР и 2 хил. лв. за командировки.  

Изпълнява се договор № 4418/09.09.2013 г. с „ТРЕЙС ГРУП ХОЛДИНГ” АД гр. 

София, на стойност 15 891 хил. лв. с ДДС в т.ч. непредвидени разходи в размер на 

1 442 хил. лв. с ДДС. Сключен е договор за извършване на оценка на съответствието на 

инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, упражняване на 

строителен надзор и съставяне на технически паспорт с „ЕС ПИ СИ Инженеринг” ООД   

гр. София от 16.09.2013 г. на стойност 23 хил. лв. с ДДС.  

Издадено е разрешение за ползване на строежа от ДНСК № СТ-5-966 от 26.06.2014 г.  

Обект № 4: „Механизиран ремонт в междугарие Плачковци – Кръстец от 

км. 190+510 до км. 192+935 (в това число тунел № 12), от км. 195+950 до км. 197+914 

(в това число тунели №№ 15,16 и 17) и подновяване и реконструкция гара Кръстец 

(коловози №№ 1, 2, 3 и 4) по IV
-та

 главна жп линия”. 

Към 30.06.2014 г. усвоенитe средства са в размер на 7 681 хил. лв., от които 

7 667 хил. лв. за СМР, 9 хил. лв. за строитерен надзор и 5 хил. лв. за такси и разходи на 

жпс Горна Оряховица. 

За изпълнението на строителството е сключен договор № 4527/14.01.2014 г. с фирма 

ДЗЗД „Консорциум Железен път 2012-2016” гр. София, на стойност 20 634 хил. лв. с ДДС, 

в т.ч. непредвидени разходи в размер на 1 866 хил. лв. с ДДС. Сключен е договор за 

извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените 

изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически 

паспорт с фирма „ЕС ПИ СИ Инженеринг” ООД, гр. Варна от 20.02.2014 г. на стойност 

20 хил. лв. с ДДС. 

Обект № 5: „Механизирано подновяване в междугарие Кръстец – Радунци от 

км. 204+050 до км. 211+485 (в това число тунели №№ 20, 21 и 22) по IV-та главна жп 

линия”. Обектът е преходен за 2013/2014 г..  
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Към 30.06.2014 г. усвоените средства са в размер на 6 703 хил. лв., в т.ч. 6 689 хил. 

лв. за СМР, 9 хил. лв. за строителен надзор, 5 хил. лв. за такси и разходи за жп секция 

Горна Оряховица.  

За изпълнението на строителството е сключен договор № 4528/14.01.2014 г. с фирма 

ДЗЗД „Консорциум Железен път 2012-2016” гр. София, на стойност 14 906 хил. лв. с ДДС 

в т.ч. непредвидени разходи в размер на 710 хил. лв. с ДДС. Сключен е договор за 

извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените 

изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически 

паспорт с фирма „ЕС ПИ СИ Инженеринг” ООД, гр. Варна на 20.02.2014 г. на стойност 

20 хил. лв.. 

 

ПРОЕКТ 4 - „Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства”. 

Към 30.06.2014 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 4 963 хил. лв.. 

По проекта се изпълняват следните обекти: 

Обект 1: „Пресъоръжаване на ръчни бариери с автоматични прелезни 

устройства”. 

1.1„Проектиране и изграждане на 20 бр. автоматични прелезни устройства”. 

Сключен е договор №4394/05.08.2013 г. с „ЕТС ТЕХНОЛОДЖИ” ДЗЗД гр. София на 

стойност 5 715 хил. лв. с ДДС. Към 30.06.2014 г. са платени 2 152 хил. лв.. Преходен 

обект за 2013/2014г.. 

1.3 Разходи за съгласуване, държавни и административни такси, кадастрално 

заснемане и комисии за обекта. Към 30.06.2014 г. са платени 0,2 хил. лв.. 

Обект 3: „Рехабилитация на съоръженията и устройствата на 

осигурителната техника в железопътния участък Пирдоп - Карлово”. Обектът е 

преходен за 2014/2016 г.. 

3.1. „Рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната 

техника в железопътния участък Пирдоп–Карлово”. Обектът е преходен за 2014/2016 г.. 

Сключен е договор № 4621/09.04.2014 г. с „ЕТС ТЕХНОЛОДЖИ ДЗЗД” гр. София на 

обща стойност 12 759 хил. лв. в т.ч. 1 160 хил. лв. непредвидени разходи. Към 30.06.2014 

г. е преведен аванс на изпълнителя в размер на 2 141 хил. лв.. 

3.3. Разходи за съгласуване, държавни и административни такси, кадастрално 

заснемане и комисии за обекта на обща стойност 9 хил. лв. За 2014 г. е предвидено 

плащане в размер на 1 хил. лв. Към 30.06.2014 г. са платени 0,4 хил. лв.. 

Обект 4: „Инженеринг на осигурителна техника РП Доростол”.  

4.1. „Инженеринг на осигурителна техника РП Доростол”. Сключен е договор 

№4642/09.05.2014 г. с ДЗЗД „ЕМИС -2012” гр. София на стойност 855 хил. лв. с ДДС в 

т.ч. непредвидени разходи в размер на 75 хил. лв.. Към 30.06.2014 г. е извършено плащане 

в размер на 7 хил. лв.. 

Обект 5: „Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура”. 

Обектът е преходен за 2013/2015 г..  

5.1.1. Проектиране и изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова 

апаратура в участъка Разменна-Перник Р”. Сключен е договор № 4545/07.02.2014 г. със 

ЗЗД „ЕМИС -2012” гр. София на обща стойност 997 хил. лв. с ДДС (с включени до 10% 

непредвидени разходи). Към 30.06.2014 г. усвоените средства са в размер на 47 хил. лв.. 

5.1.2. „Проектиране и изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова 

апаратура в участъка Провадия-Синдел-Варна”. Сключен е договор № 4544/07.02.2014 г. 

със ЗЗД „ЕМИС -2012” гр. София на обща стойност 5 200 хил. лв. с ДДС (с включени до 

10% непредвидени разходи). Към 30.06.2014 г. усвоените средства са в размер на 

231 хил. лв.. 

5.3. Разходи за съгласуване, държавни и административни такси, кадастрално 

заснемане и комисии за обект „Проектиране и изграждане на оптична кабелна мрежа и 
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цифрова апаратура” с обща стойност 19 763,03 лв. с ДДС. Към 30.06.2014 г. усвоените 

средства са в размер на 13 хил. лв.. 

Обект 11: „Възстановяване на модули за цифрова ТК апаратура”. Сключен е 

договор № 32/25.02.2014 г. с „НОРКОМ” ООД гр. София на стойност 24 хил. лв. с ДДС, 

който е изпълнен и разплатен. 

Обект 12: „Възстановяване на  трансформатори 20/04kV”.  Сключен е договор 

№33/20.02.2014 г. с „ИВОНА” ЕООД гр. Перник на стойност 24 хил. лв. с ДДС, който е 

изпълнен и разплатен. 

Обект 13: „Подмяна на аналогови телефонни централи с цифрови”. Сключен е 

договор № 31/26.02.2014 г. с „МУЛТИПЛЕКС” ООД гр. София на стойност 24 хил. лв. с 

ДДС, който е изпълнен и разплатен. 

Обект 21: „Доставка на бариерни механизми”. Сключен е договор 

№ 4572/28.02.2014 г. с „ТРАНСКОМЕЛ” ЕООД гр. София на стойност 72 хил.  лв. с ДДС, 

който е изпълнен и разплатен. 

Обект 22: „Доставка на резервни части за стрелкови обръщателни апарати – 

СОА”. Сключен е договор № 4594/21.03.2014 г. с „ТРАНСПОРТНА АВТОТЕХНИКА” 

ЕООД гр. София на стойност 79 хил. лв.  с ДДС, който е изпълнен и разплатен. 

Обект 23: „Доставка на елементи за светофори - лампи, LED осветители, 

цветни филтри и разсейвателни стъкла”. Сключен е договор № 4576/06.03.2014 г. с 

„ЕЛСИМ” ООД гр. София на стойност 79 хил. лв. с ДДС, който е изпълнен и разплатен. 

Обект 25: „Доставка релсови и дроселни съединители”. Сключен е договор 

№ 35/17.03.2014 г. „БАЛКАН ЕНЕРГО Г-П” ЕООД гр. Сливен на стойност  24 хил. лв. с 

ДДС, който е изпълнен и разплатен. 

Обект 27: „Доставка на оборудване СрН за трафопостове ”. Сключен е договор 

№23/11.02.2014 г. с „ЕЛПРОМ СТРОЙ” ЕООД гр. Перник на стойност 22 хил. лв. с ДДС, 

който е изпълнен и разплатен. 

Обект 28: „Доставка на елементи за луминисцентно и пилонно осветление”. 

Сключен е договор №21/10.02.2014 г. със „СПАКС 06” ООД гр. София на стойност 

23 хил. лв. с ДДС, който е изпълнен и разплатен. 

 

ПРОЕКТ 5 - „Модернизиране на контактна мрежа и тягови подстанции”. 

Към 30.06.2014 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 8 949 хил. лв.. Средствата 

са усвоени, както следва:  

Обект 1: „Модернизация на тягови подстанции - динамична компенсация на 

реактивна енергия -10 бр.”. Обектът е преходен за 2013/2014 г..  

Сключен е договор №4376/12.07.2013 г. с фирма „Ел-тест” ЕООД, с предмет 

„Проучване, оразмеряване, доставка и въвеждане в експлоатация на 10 броя динамични 

компенсатори в тягови подстанции „Симитли, Ген. Тодоров, Пирдоп, Величково, 

Търговище, Дряново, Казанлък, Твърдица, Кръстец и Яворовец”. Към 30.06.2014 г. 

усвоените средства са в размер на 1 313 хил. лв..  

Обект 2: „Модернизация, рехабилитация и изграждане на система за 

телеуправление и телесигнализация SCADA на тягови подстанции Мездра, Бов и 

Завет”. Обектът е преходен за 2014/2015 г..  

Сключени са три договора, по които са платени авансите на изпълнителите и 

изготвянето на проектите за ТПС, както следва: 

- „Модернизация и реконструкция на тягова подстанция Бов”. Сключен е договор 

№ 4599/1.04.2014 г. с фирма ДЗЗД "ЕТС ТЕХНОЛОДЖИ" гр. София, на стойност 7 152 

хил. лв. с ДДС. Към 30.06.2014 г. усвоените средства са в размер на 2 340 хил. лв. с ДДС в 
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т.ч.: 2 062 хил. лв. за аванс на изпълнителя и 278 хил. лв. за изготвяне на проектите за ТПС 

Бов. 

- „Модернизация и реконструкция на тягова подстанция Мездра и изграждане на 

система за телеуправление и телесигнализация SCADA на тягови подстанции Мездра и 

Бов”. Сключен е договор № 4598/1.04.2014г. с фирма ДЗЗД "ЕТС ТЕХНОЛОДЖИ" 

гр. София, на стойност 8 231 хил. лв. с ДДС. Към 30.06.2014 г. усвоените средства са в 

размер на 2 690 хил. лв. с ДДС в т.ч.: 2 375 хил. лв. за аванс на изпълнителя и 315 хил. лв. 

за изготвяне на проектите за ТПС Мездра.  

- „Реконструкция и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация 

SCADA на тягови подстанция Завет”. Сключен е договор № 4600/1.04.2014 г. с фирма 

ДЗЗД "ЕТС ТЕХНОЛОДЖИ" гр. София, на стойност 7 984 хил. лв. с ДДС. Към 30.06.2014 

г. усвоените средства са в размер на 2 606 хил. лв. с ДДС в т.ч.: 2 305 хил. лв. за аванс на 

изпълнителя и 301 хил. лв. за изготвяне на проектите за ТПС Завет.  
 

ПРОЕКТ 7 - „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат – 

Синдел”. Към 30.06.2014 г. усвоените бюджетни средства са в размер 41 хил. лв.. 

Средствата са усвоени по подобекти, както следва:  

Подобект: „Измерване на деформации в тунел №1 в междугарието Лозарево – 

Прилеп”. Към 30.06.2014 г. усвоените средства са в размер на 12 хил. лв.. Договорът е 

изпълнен. 

Подобект: „Оказване на авторски надзор и техническа помощ за подучастък 

„Жп тунел 1 в участъка Лозарево - Прилеп”. Изпълнителят извършва авторски надзор и 

техническа помощ, съблюдавайки изискванията на ПИП и СМР. Усвоеното финансиране 

от началото на годината е в размер на 7 хил. лв.. 

Подобект: „Изготвяне на доклад за ОВОС за проект „Изграждане на части от 

обект: Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел”. Сключен е 

договор № 4295/12.03.2013 г. с „ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД. Към 30.06.2014 г. 

усвоените средства са в размер на 8 хил. лв.. Договорът е изпълнен. 

Подобект: Изготвяне на доклад за оценка на съвместимостта с предмета и 

целите на опазване в защитените зони от „НАТУРА 2000“ (ОСВ) за проект 

„Изграждане на части от обект: Удвояване и електрификация на жп линия 

Карнобат-Синдел”. Сключен е договор №4312/05.04.2013 г. с „ДАНГО ПРОЕКТ 

КОНСУЛТ” ЕООД. Към 30.06.2014 г. усвоените средства са в размер на 6 хил. лв.. 

Договорът е изпълнен. 

Подобект: „Изпълнение на заздравителни мероприятия в участъка от км. 

73+300 до км. 73+400 и от км. 74+200 до км. 74+400 в междугарието Търнак - 

Аспарухово по 3
-та

 жп линия”.  

Сключен е договор № 4570/27.02.2014 г. със „СЪРВЕЙ ГРУП” ЕООД за изготвяне 

на подробен устройствен план (ПУП) на стойност 12 хил. лв. с ДДС. Към 30.06.2014 г. 

усвоените средства са в размер на 8 хил. лв.. 

 

ПРОЕКТ 8 – „Възстановяване на проектни параметри на жп линията София -

Карлово - Зимница”. Усвоените бюджетни средства по проекта към 30.06.2014 г. са в 

размер на 4 273 хил. лв.. 

Подобект: „Механизирано подновяване на железния път в междугарието 

Пирдоп-Антон от км. 84+320 до км. 90+515 с дължина 6 195 м. по 3
-та

 главна жп 

линия”. Сключен е договор № 4632/24.04.2014 г. с „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД за 

изпълнение на строително-ремонтните и монтажни работи по одобрен проект. Преведен е 

аванс на изпълнителя в размер на 4 273 хил. лв. с ДДС. 
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ПРОЕКТ 20 - „Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските 

изисквания”. Към 30.06.2014 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 214 хил. лв.. 

От началото на годината до края на м. юни 2014 г. са приети с Акт 16 и въведени в 

експлоатация 18 обекта (вкл. 3 преходни договора от 2013 г.).  

 

 

И през 2014 г. усилията на ръководството на ДП „НКЖИ” са насочени към 

възстановяване и подобряване техническите параметри на железопътната инфраструктура, 

усвоявайки ефективно предоставените средства; повишаване безопасността и сигурността 

на превозите по железопътната инфраструктура; повишаване производителността на труда; 

оптимизиране на разходите и запазване на постигнатата финансова стабилност.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение,  

 

инж. Милчо Ламбрев 

Генерален директор 

на ДП „НКЖИ” 
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Съгласувано : 

 

 

........................Дж. Димитрова 

Директор дирекция „ФУС“ 

 

 

 

Изготвил : 

 

......................Е. Цонева 

Гл. експерт в отдел „ПАС” 

 

 


