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Анализ 

за дейността на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД 

за 2016 година 

I. Финансови показатели 

в хил. лева 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016  + - %  + - % 

Финансови показатели 
   

        

Приходи - Общо        124 172         102 779         103 944          (20 228) -16%      1 165  1% 

в т. ч.:  Приходи от продажби        124 172         102 779         103 944          (20 228) -16%      1 165  1% 

Оперативни разходи       (111 292)        (95 789)         (99 479)         (11 812) -11%      3 690  4% 

EBITDA           12 880             6 990             4 465            (8 415) -65%    (2 525) -36% 

Приходи от амортизиране на други финанс. от ДБ                 83                120                107                   24  29%         (13) -11% 

Разходи за амортизации         (20 899)          (6 892)           (5 313)         (15 586) -75%    (1 579) -23% 

в т,ч.: Амортизации на кап.трансфер от ДБ                 (83)             (120)              (107)                  24  29%           13  -11% 

EBIT            (7 937)               218               (742)             7 195  -91%       (960) -440% 

Приходи с еднократен характер 
  

                 -                     -          

Печалба/Загуба от продажба на ДМА и КМА                 80             2 149             1 297              1 218  1526%       (852) -40% 

Брутни приходи от продажби на ДМА и КМА               288             2 878             1 407              1 119  389%    (1 471) -51% 

Себестойност на продадени ДМА и КМА              (208)             (729)              (110)                  98  -47%         619  -85% 

Финансови приходи (разходи)              (456)             (417)              (355)              (102) -22%         (62) -15% 

Печалба преди данъци           (8 313)            1 950                201              8 514  -102%    (1 749) -90% 

Данъци                (20)                  -                 (634)              (615) 3142%       (634) #DIV/0! 

Нетна печалба           (8 332)            1 950               (433)             7 899  -95%    (2 383) -122% 

Собствен капитал          39 262         114 697         109 371            70 109  179%    (5 327) -5% 

Нетни активи          51 766         127 201         135 618            83 852  162%      8 417  7% 

Активи        140 687         213 226         211 346            70 659  50%    (1 880) -1% 

Задлъжнялост        101 425           98 529         101 975                 550  1%      3 446  3% 

Обемни показатели               

Превозени тонове (хил.) 8 316 5 900 6 201           (2 115) -25%         301  5% 

Нетотонкилометри (млн.) 1 783 1 523 1 573              (210) -12%           50  3% 

Средно списъчен брой на персонала (брой) 
Съпоставима без охранители 3 439 2 979 2 989              (450) -13%           10  0% 

Средно списъчен брой на персонала (брой) 3 439 2 979 3 343                (96) -3%         364  12% 

Производителност на едно лице (хил/ 1 лице ) 518 511 526                 7,8  2%           15  3% 

Коефициенти за: 
   

        

Рентабилност               

нетен марж -0,07 0,02 0,00   -94%   -122% 

на собствения капитал (EBIT/собствен капитал) -0,20 0,00 -0,01   -97%   -457% 

на нетните активите (EBIT/нетни активи) -0,15 0,00 -0,01   -96%   -419% 

обръщаемост на активите (приходи/ДА) 1,40 0,62 0,63   -55%   2% 

обръщаемост на ДМА (приходи/ДМА) 1,40 0,62 0,63   -55%   2% 

Задлъжнялост               

дълг/собствен капитал - financial gearing 2,58 0,86 0,93   -64%   9% 

дълг/ активи 0,72 0,46 0,48   -33%   4% 

Ликвидност               

обща ликвидност 0,50 0,47 0,49   -2%   5% 

бърза ликвидност 0,31 0,44 0,46   48%   5% 

абсолютна ликвидност 0,02 0,02 0,02   -2%   3% 
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Приходите от продажби намаляват от 124 172 хил. лева за 2015 г. на 103 944 хил. лева през  

2016 г., т.е. намалението е 20 228 хил. лева или 16%. Спрямо бизнес плана за 2016 г. приходите 

се увеличават с 1 165 хил. лева или 1%. 

Оперативните разходи намаляват от 111 292 хил. лева през 2015 г. на 99 479 хил. лева през  

2016 г., т.е. намалението е 11 812 хил. лева или 11%. Спрямо бизнес плана за 2016 г. разходите се 

увеличават с 3 690 хил. лева или 4%. Това увеличение е следствие от преизпълнението на 

обемните показатели и свързаните с тях преки разходи.  

EBITDA /Оперативната печалба преди лихви, данъци, обезценки и амортизации/ намалява 

от 12 880 хил. лева през 2015 г. на 4 465 хил. лева през 2016 г., т.е. намалението е  

с 8 415 хил. лева или 65%. Спрямо бизнес плана за 2016 г. този оперативен резултат не се достига 

с 2 525 хил. лева . 

EBIT се подобрява от – 7 937 хил. лева през 2015 г. на - 742 хил. лева през 2016 г., т. е. 

подобрението е със 7 195 хил. лева или 91%. Спрямо бизнес плана за 2016 г. този 

експлоатационен резултат не се достига с 960 хил. лева. 

Печалба преди данъци – се подобрява през 2016 година спрямо предходната с 8 513 хил. лева – 

от -8 313 хил. лева по отчет за 2015 г. на 201 хил. лева, т.е. отчита се положителен финансов 

резултат, преди данъци за 2016 г. 

Нетният финансов резултат е загуба, като се подобрява от – 8 332 хил. лева през 2015 г. на             

-433 хил. лева през 2016 г., т. е. подобрението е със 7 899 хил. лева или 95%.  

Собственият капитал се увеличава от 39 262 хил. лева през 2015 г. на 109 371 хил. лева през  

2016 г., т.е. увеличението е 70 109 хил. лева или179%. Увеличението на собствения капитал е 

вследствие от извършената преоценка на ДМА в частта на товарни вагони и локомотиви, земи 

така и от подобрения финансов резултат за годината спрямо предходната. 

Нетни активи – се увеличават с 83 852 хил. лева, следствие на извършената преоценка от 

началото на 2016 г.  

Задлъжнялостта се увеличава незначително с 550 хил. лева – от 101 425 хил. лева за 2015 г. на 

101 975 хил. лева за 2016 г.  

 

II. Обемни показатели 

През 2016 г. са превозени 6 201,13 хил. тона товари, с 2 114,81 хил. тона товари по-малко, в 

сравнение с 2015 година. 

№ Показатели Мярка 
12-те месеца Изменение към 

2015 План 2016 2015 План 

1 Превоз на товари х.т 8 316 5 900 6 201           (2 114,81)                 300,66  

2 Ср. превозно разстояние Км 214,41 258,04 253,72                    39,31                      (4,32) 

3 Нетотонкилометри млн. 1 783 1 523 1 573               (209,68)                    50,81  

4 Приходи – нето Лв 114 430 576 94 238 600 97 768 510     (16 662 066) 3 529 911 

5 Нетна приходна ставка Лв 0,06418 0,06189 0,06214            (0,00204)              0,00025  

6 Товаро - разтоварна дейност Лв 147 366 120 000 148 735             1 369,55           28 735,40  

7 Спедиционна дейност Лв 16 915 30 047 9 472           (7 442,91)        (20 574,70) 

8 Др. приходи от експлоатац. дейност Лв 1 047 491 1 159 989 1 229 040       181 549,47           69 051,12  

9 Приходи Лв 115 642 347 95 548 636 99 155 758     (16 486 590)          3 607 122  

 

От данните по отчет за изпълнението на някои обемни показатели на „БДЖ - Товарни превози” 

ЕООД за 2016 г. могат да се направят следните изводи:  

 Намалени са превозените товари с 2 114,81 хил. тона (25,43%), спрямо предходната 

година, а спрямо бизнес плана има увеличение с 300,66 хил. тона или 5,10%. Влияние 
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за намалението оказват намалените превози през 2016 г. от мините на „ТИ БИ ЕЛ” 

ЕООД - с 1 624,24 хил. тона или с 56,2%, намалените превози на „Консорциум МТ 

Транс” ООД със 117,41 хил. тона или с 29,2%, „Стомана индъстри” АД – с 81,01 хил. 

тона или 14,3%, „ТТЛ” ЕООД – със 197,00 хил. тона или 49,7%, „Шенкер” ЕООД – със 

122,33 хил. тона или 56,4% и др., спрямо 2015 г. Спрямо планираните товари за 2016 г. 

има увеличение с 300 хил. тона или 5%. 

 Увеличено е средното превозно разстояние на един тон товар с 39,31 км спрямо 2015 г. 

или 18,3%. Причина за увеличението на средното превозно разстояние е промяната в 

структурата на превозените товари по видове, както и това, че сме возили от 

каменни въглища от мини на по-дълги разстояния:  

o Твърдите минерални горива намаляват относителния си дял в общия обем превозени 

товари през 2016 г. с 15%, в сравнение с 2015 г., но средното превозно разстояние при 

тях нараства със 77,32 км или 57,87%. Возят се по-малко въглища на по-далечни 

разстояния. 

o Изделията на черната и цветна металургия увеличават относителния си дял в общия 

обем превозени товари с 2%, в сравнение с предходната година, а средното превозно 

разстояние при тях нараства с 6,5%.  

o Машини и транспортни средства увеличават своя относителен дял в общия обем 

превозени товари с 2%, а средното превозно разстояние при тях нараства с 18,4%.   

 Отчита се намаление на нето тонкилометровата работа с 209,67 млн. ткм или 11,76% 

спрямо 2015 година, а спрямо планираните - увеличение с 50,81 млн. ткм или 3,34%.  

Съществен фактор, затруднил превоза на товари през 2016 г. са прекъсванията за ремонт на 

железопътната инфраструктура. Прекъсванията по железопътната мрежа през 2016 г. са както 

следва: 

Пълно прекъсване на движението в основни участъци от жп мрежата: 

 Септември – Пазарджик – път №1 и 2 едновременно от 22 до 25 март 2016 г.; 

 Димитровград – Симеоновград – от 09 до 16 май 2016 г., от 08 до 10 юни 2016 г.; 

 Симеоновград – Гълъбово – от 19 до 29 октомври 2016 г.; 

 Стряма – Клисура – от 14 април до 13 юни 2016 г.; 

 Клисура  - Хр. Даново – от 21 април до 13 юни 2016 г.; 

 Храбърско – Волуяк – от 03 септември  до 11 ноември 2016 г.; 

 Разменна – Батановци- от 18 юли до 21 август 2016 г. 

 
Прекъсвания на единия път при двупътни железопътни участъци, както следва: 

 Септември – Белово – път №2 от 21 октомври до 15 ноември 2016 г.; 

 Белово – Септември – Пазарджик – път №1 от 17 август 2015 г. до 17 октомври 2016 г.; 

 Пазарджик – Септември път №2 от от 21 октомври до 15 ноември 2016 г.; 

 Пазарджик - Огняново - Стамболийски  път №2 от 15 декември 2013 до 29 февруари 2016 г.;  

 Пазарджик - Огняново  - път №2 от 21 октомври до 15 ноември 2016 г.;  

 Пазарджик - Огняново  - път №1 от 1 март до 17 октомври 2016 г.;  

 Огняново - Стамболийски - път №1 от 1 март до 07 декември 2016 г.;  

 Пловдив – Тодор Каблешков – Стамболийски – път №2 от 25 февруари до 01 март 2016 г.; 

 Тодор Каблешков – Стамболийски – път №2 от 18 август до 15 септември 2016 г. от 21 

септември до 15 октомври 2016 г.; 

 Реброво – Курило – път №2 от 26 октомври до 10 декември 2016 г.; 

 Червен бряг – Телиш – път №1, от 26 септември до 08 декември 2016 г.; 

 Делян - Дяково – от 17 октомври до 30 ноември 2016 г.; 

 Каспичан – Провадия – от 25 май до 26 юли 2016 г.; 

 Разделен пост Лозово - Долно Езерово - Дружба, път № 2 от 26 януари  до 14 април 2016 г.; 

 Батановци – Радомир – път №1 от 16 септември до 30януари 2017 г.;  
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 Айтос – Черноград – път №2 от 07 до 10 октомври 2016 г.;  

 Българово  - Дружба – път №1 от 14 април до 30 август 2016 г.;  

 Дружба – Българово  - път №2 от 31 август до 10 октомври 2016 г.; 

 Владимир Павлов – РП Лозово – път №2 от 26 февруари до 13 юни 2016 г.; 

 Владимир Павлов - Бургас път №1 и 2 и гара Вл. Павлов от 24 февруари 2014 г. до 13 юни 

2016 г.; 

 Долно Езерово – Дружба – път №1 от 26 февруари до 30 август 2016 г.;  

 Долно Езерово – Дружба – път №2 от 31 август  до 10 октомври 2016 г.; 

 Карнобат - Черноград, път № 1 от 26 януари 2016 г. до 5 април 2016 г.; 

 Карнобат – Церковски – път №2 от 14 април до 31 май 2016 г. 

 
Прекъсвания на единични участъци с прозорци и пълно прекъсване на коловози, както 
следва: 

 Благоевград - Симитли – от 16 ноември до 29 февруари 2016 г. – прозорци от 21.30 ч. до 06.30 

ч., 09.50 ч. до  11.15 ч., от 11.50 ч. до 17.20 ч.;  

 В гара София рехабилитация и временно преустановяване на движението за периода от 

началото на годината до 21 март  2016 г.;  

 Димитровград - Симеоновград - от 11 януари 2016 г. до 29.02.2016 г.- прекъсвания от 6 часа и 

от 01 март до 28 април по 5,5 часа на ден, от 17 май до 07 юни 2016 г., от 11 до 30 юни  

2016 г.  – прозорец 6 часа, от 20 юли до 30 юли 2016 г. по 6 часа; от 02 до 31 август 2016 г. – 

прозорец 6 часа; от 01 до 31 октомври 2016 г. – прозорец 6 часа; 

 Симеоновград – Харманли – Свиленград – ежедневни прозорци /прекъсвания/ по 6 часа през 

деня: от 11 януари до 29.02.2016 г. и от 01 март до 31 март по 5 часа и 10 минути на ден, от 01 

до 28 април, от 09 до 16 май 2016 г., от 30 май до 10 юни 2016 г., от 13 до 30 юни 2016 г. – 

прозорец 6 часа; от 02 до 31 август 2016 г. – прозорец 6 часа. 

Видно от горната информация, това са прекъсвания по главни жп линии №№ 1,2,5 и 8, т.е. това 

са основни гари и възли, през които е било затруднено осъществяването на нормална 

експлоатационна дейност през 2016 г. По тези линии се осъществяват основните превози във 

вътрешно и международно съобщение. От 9 главни /основни/ жп линии са били наложени 

прекъсвания на движението, поради ремонт на жп инфраструктура, по 4 от тях. 

Прекъсванията на движението силно затрудняват експлоатационната обстановка и влошават 

предлаганата услуга от „БДЖ - Товарни превози" ЕООД. Липсата на капацитет по 

железопътната инфраструктура наложи извършване на корекции в разписанията на товарните 

влакове и води до изолирано движение, движение на влаковете по обиколни маршрути и 

съответно допълнителни непланируеми разходи за машините и персонала. 

По видове товари превозените количества са както следва: 

Вид товар 
2015 г. 2016 г. 2016/2015 +/- 

х.тона 
отн. дял 

% млн.ткм х.тона 
отн. дял 

% млн.ткм х. тона ткм 

Селскост.продукти и живи животни 124,26 1,5% 39,57 100,14 1,6% 23,62 -19% -40% 

Хранителни продукти и фуражи 366,53 4,4% 76,98 423,62 6,8% 94,69 16% 23% 

Твърди минерални горива 3 066,30 36,9% 410,12 1 375,33 22,2% 290,29 -55% -29% 

Нефт и нефтопродукти 787,72 9,5% 210,21 684,51 11,0% 156,70 -13% -25% 

Руди и метални отпадъци 920,80 11,1% 214,10 668,14 10,8% 167,65 -27% -22% 

Изделия за черна и цв.металургия 473,37 5,7% 124,90 491,35 7,9% 138,09 4% 11% 

Обраб. и необр. нерудни суровини 1296,54 15,6% 367,60 1251,58 20,2% 350,92 -3% -5% 

Торове 181,27 2,2% 49,23 127,77 2,1% 36,82 -30% -25% 

Химически вещества и продукти 482,74 5,8% 144,39 490,57 7,9% 149,76 2% 4% 

Машини, трансп.с-ва, фабр.изделия 616,43 7,4% 145,94 588,12 9,5% 164,84 -5% 13% 

Общо 8 315,95 100% 1 783,05 6 201,13 100% 1 573,37 -25% -12% 
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По Единната номенклатура на товарите, през  2016 г., в сравнение с 2015 г., се отчита 

увеличение на обема превози на следните видове товари: 

 Хранителни продукти и фуражи с 57 хил. тона; 

 Изделия на черна и цветна металургия – с 18 хил. тона; 

 Химически вещества и продукти с 8 хил. тона. 

Отчита се намаление на превозения обем товари за:  

 Твърди минерални горива с 1 691 хил. тона; 

 Руди и метални отпадъци с 253 хил. тона; 

 Торове с 53 хил. тона; 

 Нефт и нефтопродукти със 103 хил. тона;  

 Селскостопански продукти и живи животни – с 24 хил. тона; 

 Машини, транспортни средства, фабрични изделия с 28 хил. тона; 

 Обработени и необработени нерудни суровини – с 45 хил. тона. 

На долната графика са показани превозите по вид товар за двата сравними отчетни периода -  

2016 и 2015 година.  

 

 

 

Превозените товари по вид съобщение за 2016 г., сравнени с бизнес плана и отчета за 2015 г. са 

показани в следната таблица: 
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показатели мярка отчет  
2015 г.  

план  
2016 г.  

отчет 
2016 г. 

разлика 
отчет  
(2016-
2015г.) 

разлика 
отчет - 
план 

2016 г. 

%                  
отчет 

2016/2015 
г. 

%                  
2016 г. 
отчет/ 
план 

превозени тонове, в т.ч. хил.т 8 315,95 5 900,474 6 201,13 -2 114,81 300,66 -25,43% 5,10% 

вътрешно съобщение   5 751,69 3 847,109 3 924,84 -1 826,85 77,73 -31,76% 2,02% 

международно съобщение   2 564,25 2 053,365 2 276,29 -287,96 222,93 -11,23% 10,86% 

извършена работа, в т.ч. млн.ткм 1 783,05 1 522,562 1 573,37 -209,67 50,81 -11,76% 3,34% 

вътрешно съобщение   1 147,08 979,464 1 000,40 -146,68 20,94 -12,79% 2,14% 

международно съобщение   635,97 543,098 572,97 -63,00 29,87 -9,91% 5,50% 

ср. превозно разстояние км 214,41 258,04 253,72 39,31 -4,32 18,3% -1,7% 

Във вътрешно съобщение през 2016 г. с железопътен транспорт са превозени 3 924,84 хил. тона 

товари, което представлява 63,3% от общото количество товари, превозени през отчетния 

период. Количеството превозени товари във вътрешно съобщение е с 1 826,85 хил. тона по-малко 

от превозените през същия период на предходната година и със 77,73 хил. тона повече от 

разчетените в бизнес плана. Произведени са 1 000,40 млн. нето тонкилометри, със 146,68 млн. 

тонкилометри по-малко от предходната година и с 20,94 млн. нето тонкилометри повече спрямо 

бизнес плана. 

В международно съобщение са превозени 2 276,29 хил. тона товари, което представлява 36,7% 

от общото количество товари, превозени през отчетния период. В сравнение със същия период на 

м. г. превозите са намалени  с 287,96 хил. тона, а спрямо бизнес плана са превозени 222,93 хил. 

тона повече. Произведени са 572,97 млн. тонкм, с 63,0 млн. тонкм по-малко от съответния период 

на м. г. и с 29,87 млн. нето тонкилометри повече в сравнение с бизнес плана. 

Превозените количества товари по крупни товародатели и спедитори са както следва: 

 

№ Товародатели 
хил. Тона относ. дял % изменение 

 2015 г.  2016 г. 2015 г. 2016 г. 2016-2015 % 

  Превозени товари  - общо 8 315,95 6 201,13 100,0% 100,0% -2 114,82 -25,4% 

1 "ТИ БИ ЕЛ" ЕООД  2 887,8 1 263,6 34,7% 20,4% -1 624,2 -56,2% 

2 "Трансленд" ООД 915,8 853,9 11,0% 13,8% -61,9 -6,8% 

3 "Стомана Индъстри" АД 567,4 486,4 6,8% 7,8% -81,0 -14,3% 

4 "Каолин" АД 572,4 625,5 6,9% 10,1% 53,1 9,3% 

5 "Консорциум МТ Транс" ООД 401,8 284,4 4,8% 4,6% -117,4 -29,2% 

6 "ТТЛ" ЕООД 396,2 199,2 4,8% 3,2% -197,0 -49,7% 

7 "Неохим" АД 196,1 164,3 2,4% 2,6% -31,8 -16,2% 

8 "Вулкан Цимент" АД 168,0 144,4 2,0% 2,3% -23,5 -14,0% 

9 "Шенкер" ЕООД 216,9 94,6 2,6% 1,5% -122,3 -56,4% 

10 "Девня Цимент" АД 79,7 92,8 1,0% 1,5% 13,0 16,3% 

11 "Прайм Спед" АД 64,3 91,6 0,8% 1,5% 27,3 42,4% 

12 "Лукойл Нефтохим Бургас" АД 51,5 68,6 0,6% 1,1% 17,1 33,2% 

  По основни товародатели - общо 6 518,0 4 369,2 78,4% 70,5% -2 148,8 -33,0% 

 

Крупните товародатели и спедитори осигуряват 70,5% от обема на превозените товари през 

2016 г., като техният относителен дял е бил 78,4% през 2015 г.  

Намаление на обема превозени товари, спрямо 2015 г., се наблюдава при следните 

товародатели и спедитори:  

 „ТИ БИ ЕЛ” ЕООД – намаление с 1 624,24 хил. тона или с 56,2%. Основна причина е 

получаването на лиценз за осъществяване на самостоятелни превози.;  
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 „ТТЛ” ЕООД – превозва предимно блок-влакове с петролни деривати. Намалението    на 

превозите е със 197,00 хил. тона или 49,7%. Причина за намалението е преминаване на 

част от превозите към други превозвачи (БЖК и Булмаркет);  

 „Стомана Индъстри” АД – намаление на обема на превозите с 81,01 хил. тона или  

14,3%. Причина е намалението на обемите от внос и от износ на готова продукция през 

Драгоман граница;  

 „Консорциум МТ Транс” ООД – намаление със 117,41 хил. тона или 29,2%. Намалени са 

обемите превози на сярна киселина, а цветните метали се превозват предимно с 

автомобилен транспорт;  

 „Неохим” АД – намаление с 31,81 хил. тона или с 16,2%, основно азотни торове и течен 

амоняк; 

  „Вулкан цимент” АД – намаление на обема превози (предимно строителни материали, 

елементи и конструкции, клинкер), с 23,55 хил. тона или 14,0%;   

 „Шенкер” ЕООД – намаление  на превозените товари със 122,33 хил.тона или с 56,4%; 

 „Трансленд” ООД – намаление с 61,91 хил.тона или с 6,8% спрямо 2015 г. 

Увеличение на обема превозени товари, спрямо 2015 г. се наблюдава при: 

  „Прайм спед” АД – с 27,28 хил.тона или с 42,4%; 

 „Лукойл Нефтохим Бургас” АД – увеличение  на превозените товари със 17,08 хил. тона 

или с 33,2%. Ползва предимно услугите на конкурентен на  

„БДЖ - Товарни превози” ЕООД превозвач; 

 „Каолин” АД – извършва превоз на пясък и глина от гарите Ветово и Сеново. През 2016 

г. обемът на превозените товари се увеличава с 53,05 хил. тона или с 9,3%; 

 „Девня цимент” АД – увеличение с 13,03 хил.тона или с 16,3%.  

През 2016 г. превозът на товари в международно съобщение намалява в сравнение с 2015 г., 

като общото количество е с 287,96 хил. тона по-малко или с 11,23%. Най-голямо намаление се 

наблюдава при износа – 21,0%. При вноса намалението е 14,8%, а при транзита се наблюдава 

увеличение с 13,5 %.  

Международно 
съобщение 

Превозени товари (хил. тона) Разлика +/- % 

2015 г. Отн. дял %  2016 г. Отн. дял % 2016 г. -2015 г. 
2016 г./2015 

г. 

Внос 876,75 34,2% 746,92 32,8% -129,83 -14,8% 
Износ 1 117,4 43,6% 882,45 38,8% -234,92 -21,0% 
Транзит 570,14 22,2% 646,92 28,4% 76,78 13,5% 

Общо 2 564,3 100,0% 2 276,3 100,0% -287,96 -11,2% 

 

Вносът представлява 32,8% от общото количество товари, превозени в международно 

съобщение през 2016 г. Намален е с 14,8% или 129,83 хил. тона, спрямо 2015 г. Най-голям обем 

има вносът от: 

 Сърбия – 158,20 хил. тона или 21,2% от общото количество внесени товари. Внася се 

оловен и цинков концентрат, руди, натрошено стъкло, скрап, хранителни продукти и 

фуражи; 

 Румъния – 110,34 хил.тона или 14,8% от общото количество внесени товари. От 

Румъния се осъществява внос на киселини, петролни деривати, газ пропан-бутан, 

метален скрап, машини и др.; 

 Русия – 123,83 хил. тона или 16,6% от общото количество товари, внесени в  

Р България през отчетния период на 2016 г. От Русия се осъществява внос на газ-

пропан бутан, нефт и нефтопродукти, селскостопански продукти; 

 Унгария – 57,23 хил. тона или 7,7% от общото количество. Внася се предимно 

ламинат, газ пропан – бутан и др.; 
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 Австрия – 66,17 хил. тона или 8,9% от общото количество, предимно машини, 

транспортни средства, фабрични изделия и др. разнообразни стоки, химични вещества 

и продукти, хранителни продукти и др. 

 

Износът представлява 38,8% от общото количество товари, превозени в международно 

съобщение през 2016 г. В сравнение с 2015 г., износът намалява с 234,92 хил. тона или 21,0%. 

Най-голям относителен дял има износът на стоки за: 

 Турция – 402,95 хил. тона или 45,7% от общото количество на износа - предимно 

селскостопански продукти, дървен материал, химически вещества и продукти, скрап; 

 Румъния – 153,24 хил. тона или 17,4% от износа - предимно метални изделия, торове, 

гипсови плоскости; 

 Сърбия – 108,30 хил.тона или 12,3% от общото количество на износа, предимно 

химически вещества и продукти (амоняк), дизелово гориво, медни руди и 

концентрати и др; 

 Македония – 51,98 хил. тона или 5,9% от износа - предимно скрап, торове и др.. 

Транзитът представлява 28,4% от общото количество товари, превозени в международно 

съобщение през 2016 г. Увеличението е със 76,78 хил. тона или 13,5% спрямо 2015 г. 

 Най-голям относителен дял (35,6%) или 230,05 хил. тона имат контейнерните 

транзитни превози от Словакия за Турция; 

 От Турция за Словакия – 71,81 хил. тона, или 11,1% от обема на транзитно 

превозените товари от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД; 

 От Турция за Унгария – 25,47 хил. тона, или 3,9% от общия обем на транзита; 

 От Австрия за Турция – 31,32 хил. тона, или 4,8% от обема на транзитните превози, 

които дружеството е извършило през 2016 г. Движат се конвенционални и блок – 

влакове; 

 От Унгария за Гърция – 40,84 хил. тона или 6,3% от обема на транзитните превози, 

предимно машини, транспортни средства, фабрични изделия и др. разнообразни 

стоки; 

 От Гърция за Унгария – 28,17 хил. тона или 4,4% от обема на транзита, предимно 

хранителни продукти и фуражи.  

 

В следващата таблица са показани основните обемни и технико-икономически показатели, 

характеризиращи дейността на дружеството за 2016 г., сравнени с 2015 г. 

№ ПОКАЗАТЕЛИ Мярка 2015 г. 2016 г. изменение             
2016 г./ 2015 г. 

   

+ / - % 

1 Превозени товари хил.т 8 315,9 6 201,1 -2 114,8 -25,4% 

2 Нетотонкилометри млн. 1 783,0 1 573,4 -209,7 -11,8% 

3 Средно превозно разстояние км 214,4 253,7 39,3 18,3% 

4 Натоварени вагони брой 180 596 138 471 -42 125,0 -23,3% 

5 Работен парк вагони - общо брой 2 177 988 1 579 954 -598 034 -27,5% 

6 Среднодневен работен парк - общо, в т.ч.  брой 5 967 4 317 -1 650 -27,7% 

  Ср. дневен раб.парк, собственост на "БДЖ - ТП"ЕООД брой 2 823 2 975 152 5,4% 

7 Средно статично натоварване тон 46,0 44,8 -1,3 -2,7% 

8 Брутотонкилометри без служ. маса на локомотива млн. 3 558,3 3 195,9 -362,4 -10,2% 

   - ел. тяга млн. 3 014,1 2 812,4 -201,7 -6,7% 

   - дизелова тяга млн. 544,2 383,5 -160,7 -29,5% 

9 Брутотонкилометри с маса на локомотива млн. 4 103,5 3 610,3 -493,1 -12,0% 

   - ел. тяга млн. 3 503,7 3 191,2 -312,5 -8,9% 

   - дизелова тяга млн. 599,8 419,2 -180,6 -30,1% 

10 Влаккилометри хил. 4 420,6 3 981,8 -438,8 -9,9% 

11 Средна брутна тежина на товарен влак  тон 928 907 -22 -2,3% 
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№ ПОКАЗАТЕЛИ Мярка 2015 г. 2016 г. изменение             
2016 г./ 2015 г. 

   

+ / - % 

12 Средно денонощна производителност на тов. вагон ткм 818,7 995,8 177 21,6% 

13 Оборот на товарен вагон на база общ парк денонощия 12,06 11,41 -0,7 -5,4% 

  Оборот на тов. вагони, собственост на "БДЖ -ТП" денонощия 7,73 7,37 -0,4 -4,7% 

14 Коефициент на празния пробег % 41% 39% -0,02 -3,9% 

15 Участъкова скорост  км/ч 19 20,2 1,2 6,4% 

16 Техническа скорост  км/ч 39 40,3 1,5 3,9% 

 

Подобрение се отчита при следните показатели: 

 намалява оборотът на товарния вагон (общо за мрежата) с 0,7 денонощия или с 5,4%, 

което е показател за по-ефективното използване на работния парк товарни вагони през 

2016 г. Оборотът на товарните вагони, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД 

за 2016 г. е 7,4 денонощия, при 7,7 денонощия за 2015 г.; 

 повишава се средноденонощната производителност на товарен вагон на база произведени 

нето тонкилометри с 21,6% през 2016 г. Производителността е равна на отчетената 

нетотонкилометрова работа, извършена с един товарен вагон от работния парк, т.е. 

намален е общия работен парк товарни вагони, с който дружеството е осъществило 

експлоатационната си дейност през 2016 г. Това означава, че работният парк е използван 

по-ефективно;  

 увеличават се, макар и минимално участъковата и техническата скорост, съответно с 

6,4% и 3,9% и съответно са участъкова 20,2 км/час и техническа скорост 40,3 км/час; 

 коефициентът на празния пробег се намалява от 41% на 39%, или намалението е 0,02 

пункта. Този показател отразява ефективността на използване на работния парк товарни 

вагони, но зависи и от структурата на превозваните товари. По-горе в анализа 

отбелязахме, че се е увеличил относителният дял на превозените машини и съоръжения, а 

те имат по-голям % на празен пробег от насипните товари. 

Влошаване се отчита при: 

 средното статично натоварване на товарните вагони за 2016 г. е 44,8 тона, като отбелязва 

спад от 2,7% спрямо 2015 г., когато е било 46,0 тона. Намалението на този показател се 

дължи предимно на намалението на обема на превозените товари, както и на промяната 

на структурата на превозените видове товари. Показателят отразява ефективното 

използване на капацитета на вагона. Зависи от вида на товара и конструкцията на вагона. 

Най-високо е средното статично натоварване при насипните товари – царевица, жито, 

пясък, въглища, цимент и др. 

 средната брутна тежина на товарен влак се намалява с 22 тона или 2,3% и е 907 тона за  

2016г., при 928 тона през предходната година. Това се дължи на спад в 

брутотонкилометровата работа с масата на локомотива. Поради наложените ремонти на 

инфраструктурата на определени участъци от жп мрежата се налага пускане на по-леки 

влакове, докато се извършват ремонтите и това води до намаляване на средната брутна 

тежина на товарните влакове.  

Основна причина за влошаването на някои технико–икономическите показатели са намалените 

обеми превозени товари и наложените прекъсвания за ремонт по железопътната инфраструктура 

през 2016 г., както и честите повреди на локомотиви по време на обслужване на влаковете, и 

липсата на вагони от определени серии. Това утежнява експлоатационната обстановка и 

намалява качеството на предлаганата услуга.  
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III. Приходи 

През 2016 г. „БДЖ - ТП” ЕООД отчете следните видове приходи от услуги: 

 Приходи от превоз на товари – по отчет са 97 768,5 хил. лева. В сравнение със същия 

период на предходната година се отчита намаление на приходите в размер на 16 662 хил. 

лева. Спрямо бизнес плана приходите от превоз на товари са повече с 3 530 хил. лева. 

Влияние за намалението на приходите спрямо 2015 г. оказват: 

o „ТИБИЕЛ” ЕООД – със спад от 5 933 хил. лева,  

o „Консорциум МТ Транс” ООД – 2 786хил. лева,  

o „ТТЛ” ЕООД – 3 060 хил. лева,  

o „Стомана индърстри” АД – 1 765 хил. лева и  

o „Неохим” АД – 243 хил. лева спрямо 2015 г. 

 Приходи от товаро-разтоварна дейност – по отчет са 148,7 хил. лева. Тези приходи са 

със 1,4 хил. лева повече спрямо същия период на предходната година и с 28,7 хил. лева 

повече спрямо плана. 

 Приходи от спедиция – 9,5 хил. лева, отчита се намаление със 7,4 хил. лева в сравнение 

с предходната година, и неизпълнение на планираните с 20,6 хил. лева. 

 

Отчетени са други приходи в размер на 8 567 хил. лева, с 1 799 хил. лева по-малко в сравнение с 

отчетените през същия период на миналата година. В тези приходи се отчитат: 

 приходи от наеми на ДА в размер на 2 932 хил. лева, в т. ч.  такси за ползване на товарни 

вагони от чужди жп администрации, от отдадени под наем локомотиви 1 124 хил. лева, от 

отдадени под наем сгради 390 хил. лева, от отдадени под наем терени 135 хил. лева и др.; 

 приходи от продажба на материали на СЛ в размер на 110 хил. лева;  

 както и други приходи от услуги на СЛ в размер на 1 801 хил. лева.  

 

 

IV. Разходи 

Разходи за възнаграждения – за 2016 г. са отчетени 36 753 хил. лева. спрямо предходната 

година се отчита намаление с 476 хил. лева, а спрямо бизнес плана разходите за възнаграждения 

са повече с 3 576 хил.лева. Увеличението се дължи на назначените 370 броя охранители към 31 

декември 2016 г., със средна брутна работна заплата 650 лв. и на това, че в м. септември, м. 

октомври, м. ноември и м.декември 2016 г. са начислени средства за компенсируеми отпуски за 

12-те месеца, в размер на 873 хил. лева. Разходите за възнаграждения представляват 34% от 

разходите за дейността.  

Средносписъчния брой на персонала за 2016 г. е 3 343 броя, при 3 439 броя за същия период на 

миналата година, или e работено средно с 96 броя по-малко сравнено със същия период на 

предходната година.   

Списъчният брой на персонала към 31 декември 2016 г. е 3 359 броя при 3 255 броя към същата 

дата на предходната година или увеличението е със 104 броя. Това се дължи на назначените от 19 

април 2016 г. 353 броя охранители. При съпоставим брой на средносписъчния брой на персонала, 

производителността на нето тонкилометър намраства с 1,5% за 2016 г. към същия цялата 2015 г. 

Средната месечна брутна работна заплата (без изплатените обезщетения) за 12-те месеца на 

2016 г. на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД е 877 лева, а отчетената за предходната година е 852 

лева, т.е. има увеличение с 25 лева или 3%. Нарастването на работната заплата произтича от 

приетото решение от СД за увеличаване на основните заплати с 5% с цел спазване на 

изискванията за минималната работна заплата. От 01 януари 2016 г. минималната работна 

заплата за страната е 420 лв. Влияние за намаление на средната работна заплата оказва и фактът, 

че на назначените 353 броя охранители средната брутна работна заплата е по-ниска от средната 

за дружеството.  
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Социалните осигуровки за 12-те месеца на 2016 г. са в размер на 11 698 хил. лева при отчетени 

за същия период на миналата година 12 049 хил. лева, отчита се намаление с 351 хил. лева. 

Социалните разходи и надбавки са 31,82% към разходите за възнаграждения.   

Увеличението на разхода за социални осигуровки и надбавки спрямо 12-те месеца на м. г. е 

поради това, че са начислени осигуровките за жп. картите от м. януари 2016 г. до м. юни 2016 г. и 

м. август 2016 г. в 8-те месеца на 2016 г. Жп картите са сторнирани от 602 с-ка и са начислени в 

605 с-ка в отчета за 8-те месеца на 2016 г. Увеличението на разхода за осигуровки се дължи и на 

това, че са начислени осигуровки върху компенсируемите отпуски за 12-те месеца на годината. 

Спрямо заложените в бизнес плана, средствата за социални разходи са увеличени с             1 651 

хил. лева. Социалните осигуровки представляват 31,82 % от заплатите и 11% от общите разходи. 

За социални разходи, всеки месец допълнително за персонала, зает с охрана, се начисляват по  

45 хил. лева, тъй като на този персонал се полагат всички социални разходи и придобивки, както 

на останалите служители от дружеството. За периода 19 април - 31 декември само за 

допълнително назначения персонал са отчетени над 381 хил. лева социални разходи. 

 

В следващата таблица са отразени показателите, отнасящи се до трудовите ресурси по отчет за 

12-те месеца на 2016 г. и сравнени със същия период на 2015 г. и бизнес плана.  

ПОКАЗАТЕЛИ 

  Отчет  План  Отчет  +, - +, - 

Мярка 12-те 12-те 12-те отчет/отчет отчет/план 

  2015 г. 2016 г. 2016 г. к.5/к.3  к.5/к.4 

Средносписъчен брой бр. 3 439 2 979 3 343 -96 364 
Списъчен брой на 31.12.   бр. 3 255 2 707 3 359 104 652  
Средносписъчен брой м.декември  бр. 3 269 2 707 3 327 58 620 
Средна работна заплата с обезщетения лв. 901 927 915 14 -12 
Средна работна заплата без обезщетения лв. 852 905 877 25 -28 
Средства за работна заплата хил. лв. 37 229 33 177 36 753 -476 3 576 

Изплатени обезщетения при прекратяване на трудовото 
правоотношение   хил. лв. 2 017 775 1 526 -491 751 
Разходи за социални осигуровки  хил. лв 12 049 10 047 11 698 -351 1 651 

 

От началото на годината до 31 декември 2016 г. са освободени 486 служители и са назначени 555 

броя. Средно на един човек от освободения персонал се падат 2 749 лева обезщетение или около 

3 заплати при средна работна заплата с обезщетения от 915 лева. За 12-те месеца на  

2016 г. са начислени обезщетения в размер на 1 526 хил. лева, в т.ч. (чл. 220 от КТ, чл. 222 от КТ, 

чл. 331 от КТ, чл. 224 от КТ).   

Отчетите по труда показват, че състава на средствата за възнаграждения е както следва:  

 разходите за основна заплата представляват 60% от брутната заплата и за нея са 

начислени 22 145  хил. лева; 

 за продължителна работа са начислени 5 536 хил. лева или това е 15% от разходите за 

възнаграждения; 

 за нощен труд са начислени 1 456  хил. лева или 4%; 

 за домашен отпуск 3 667 хил. лева, което представлява 10% от разходите за работни 

заплати. Тези средства са намалени спрямо същия период на предходната година със 

102 хил. лева. 

 

Външни услуги – отчетени са 23 653 хил. лева, което представлява 25% от разходите за 

дейността. Отчита се намаление спрямо същия период миналата година с 5 770 хил. лева, а 

спрямо бизнес плана с 1 290 хил. лева.  

Най-голям относителен дял в икономическия елемент „външни услуги” заемат разходите за 

инфраструктурни такси и др. услуги от НК ЖИ – 14 439,6 хил. лева за 2016 г.  
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Разходите за инфраструктурни такси за превози по ЖПИ за 2016 година са в размер на  12 084 

хил. лева, с 1 634 хил. лева по-малко от същия период на предходната година, което се дължи на 

намалените обеми превози с над 20%. 

Най-голям спад отчитат разходите за наем на външни организации и чужди жп администрации. 

За 2016 година те са в размер на 2 893 хил. лева, което е с 1 596 хил. лева по-малко от отчетените 

за предходната година. Това се дължи на намаления износ от Р България към другите европейски 

страни.  

В разходите за външни услуги са отчетени разходи за охрана от външни организации 731,4 хил. 

лева при 2 380,3 хил. лева за предходната година, т.е. има намаление с 1 649 хил. лева. Това е 

следствие от прекратяване на договора за охрана с външна фирма и назначаване на собствен 

персонал от 19 април 2016 г.  

Горива – отчетени са 7 418 хил. лева, което представлява 7% от разходите по икономически 

елементи за основната дейност. Спрямо същия период на 2015 г. разходите за горива са намалени 

с 3 613 хил. лева, следствие от намаление на брутотонкилометровата работа с 29% спрямо 

предходната година и от намалената цена на горивото с 13%. Спрямо плана разходите за горива 

са намалени с  2 008 хил. лева.  

 

П О К А З А Т Е Л И Мярка 

Отчет План Отчет + - 

12-те мес.  12-те мес.  12-те мес.  
2016/2015 отчет/план 

2015 г. 2016 г. 2016 г. 

1 Обем работа 
 

         

  а/ дизелова тяга хил.брткм             541 781          416 500          383 503        (158 278)          (32 997) 

    - от локомотиви хил.брткм             541 781          416 500          383 503        (158 278)          (32 997) 

  б/ дизелова маневра ман.ч                99 890             88 056             96 137              (3 753)               8 081  

2 Разходна норма 
 

  
 

      

  а/ дизелова тяга литър/х брткм 8,62 8,87 8,65 0,03 -0,22 

   - от локомотиви литър/х брткм 8,62 8,87 8,65 0,03 -0,22 

  б/ дизелова маневра литър/ман.ч 16,36 16,20 15,29 -1,07 -0,91 

3 Количество гориво Литри         6 583 182      5 283 507      4 932 822    (1 650 360)       (350 685) 

  а/ дизелова тяга Литри         4 672 057      3 696 200      3 316 741    (1 355 316)       (379 459) 

    - от локомотиви Литри         4 672 057      3 696 200      3 316 741    (1 355 316)       (379 459) 

  б/ дизелова маневра литри         1 633 907      1 426 507      1 470 053        (163 854)            43 546  

  в/ локомотиви под наем  литри             277 218          160 800          146 028        (131 190)          (14 772) 

4 Цена на горивото лева                      1,54                   1,59                   1,34                 (0,20)                (0,25) 

  а/ дизелова тяга лева                      1,53                   1,58                   1,33                 (0,20)                (0,25) 

    - от локомотиви лева                      1,53                   1,58                   1,33                 (0,20)                (0,25) 

  б/ дизелова маневра лева                      1,55                   1,60                   1,33                 (0,22)                (0,27) 

5 Разходи за гориво лева      10 123 725      8 395 562      6 613 643    (3 510 083)   (1 781 919) 

  а/ дизелова тяга лева         7 153 875      5 849 150      4 408 499    (2 745 377)   (1 440 651) 

    - от локомотиви лева         7 153 875      5 849 150      4 408 499    (2 745 377)   (1 440 651) 

  б/ дизелова маневра лева         2 537 586      2 282 412      1 953 726        (583 860)       (328 686) 

  в/ локомотиви  под наем лева             432 265          264 000          251 419        (180 846)          (12 581) 

6 Други разходи за гориво лева             907 065      1 030 138          804 077        (102 988)       (226 061) 

  в т. ч. от лок. стопанство лева             730 497                          -            621 954        (108 542)         621 954  

ОБЩО РАЗХОДИ лева      11 030 790      9 425 699      7 417 719    (3 613 070)   (2 007 980) 

 

Видно от таблицата по отчет за горивото се констатира:  

 намаление на превозите с дизелова тяга с 29% спрямо предходната година; 

 минимално увеличаване на разходната норма за дизелова тяга от 8,62 на 8,65 

литра/хил.брутотонкм,  в резултат на което е изразходвано повече 11 505 литра дизелово 

гориво. В следствие на това, разходите за дизелова тяга са увеличени с 15 хил. лева. 

Следствие от намаление на разходната норма на маневрените локомотиви със 7%, се 

отчита намаление на количеството с 102 867 литра и съответно на разходите със 137 841 

лева. 
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 от намалението на средната цена на дизеловото гориво с 13%, общият разход е намален с 

983 хил. лева; 

 намаление на другите разходи за гориво със 103 хил. лева (поддържане на локомотивите в 

топло състояние, за автомобили, разход при ремонт на локомотиви и други). 

 

Енергия – разходите за енергия са 15 597,9 хил. лева, което представлява 14,6% от разходите по 

икономически елементи. Спрямо 2015 година разходите за енергия са намалени с 238 хил. лева, 

което е основно от намаление на цената за разпределение на тяговата енергия от 158,19 лв./МWh 

на 146,73 лв./MWh, считано от 01.01.2016 г. и обема работа с ел. локомотиви.  

 

П О К А З А Т Е Л И Мярка 

Отчет План Отчет + - 

12-те мес. 12-те мес. 12-те мес. 
2016/2015 отчет/план 

2015 г. 2016 г. 2016 г. 

1 Обем работа             

  а) електрическа тяга млн бр.ткм        3 014,574         2 567,000         2 747,705           (266,869)           180,705  

  б) ел. маневра    х ман.ч             16,933              16,439              19,632                2,699                3,193  
2 Разходна норма             

  а) електрическа тяга мвтч/м брткм               15,48                16,00                17,67                  2,19                  1,67  

  б) ел. маневра   мвтч/х ман.ч               25,39                39,95                36,38                10,99                 (3,57) 
3 Количество ел. енергия   мвтч             47 086              41 729              49 268                2 182                7 539  

  а) електрическа тяга   мвтч             46 656              41 072              48 553                1 897                7 481  

  б) ел. маневра   мвтч                  430                   657                   714                   284                     57  
4 Цена на ел. енергия лв/мвтч             146,45              141,81              143,00                 (3,44)                 1,19  
  цена ЕРП лв/мвтч             158,19              147,00              146,73               (11,46)                (0,27) 
5 Разходи за ел. енергия лева      14 344 071       12 051 697       14 274 380             (69 691)        2 222 683  

  а) електрическа тяга лева        6 825 842         5 824 420         6 959 943            134 101         1 135 522  

  ЕРП лева        7 380 502         6 037 584         7 124 232           (256 270)        1 086 648  

  б) ел. маневра лева             69 742              93 142              85 407              15 665               (7 735) 

  ЕРП лева             67 985              96 551            104 799              36 814                8 249  
6 

Други разходи за ел. енергия лева        1 534 950         1 597 338         1 358 150          (176 800) 
 

         (239 188) 

  Общо разходи за енергия лева      15 879 021       13 649 035       15 632 531         (246 491)        1 983 495  

  в т.ч.  - Ел. енергия лева      15 836 038       13 594 331       15 597 946          (238 092)        2 003 615  
  - Топлоенергия лева             42 984              54 704              34 585              (8 399)           (20 119) 

  ЕРП лева        7 448 487         6 134 135         7 229 031           (219 456)        1 094 896  

 

От таблицата за отчитане на разходите за ел. енергия е видно:  

 намаление на превозите с ел. тяга с 9% спрямо 2015 г.от това разходите за ел. енергия за 

трафика са намалени с 238 хил. лева спрямо предходната година; 

 Спрямо плана има увеличение на разходите с 1 094 896 лева, поради увеличение на 

брутотонкилометровата работа със 7%. 

Амортизации - отчетени са 5 326 хил. лева, което е 5% от разходите по икономически елементи. 

Спрямо предходната година разходите за амортизация са намалени с 15 573 хил. лева, тъй като 

мениджърският екип на дружеството предприе действия за промяна на счетоводната политика, 

свързана с амортизиране на активите. До края на 2015 г. се прилагаше линеен метод за 

амортизационни отчисления на товарния вагонен и локомотивен парк. Прилагайки този метод се 

елиминира конкретното участие на актива в стопанската дейност, както и произведената с него 

продукция. За привеждане в съответствие на амортизационните отчисления, които да отразяват 

реално консумиране на икономическа изгода от актива, дружеството избра друг позволен от 

закона метод, а именно „Метод според произведеното количество продукция”. По този начин, 

изчислените разходи за амортизация показват конкретното участие на актива в стопанската 

дейност на предприятието и са обвързани с обема на произведената чрез него продукция/услуга. 
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Други разходи – отчетени са 3 400 хил. лева, което представлява 3% от разходите за дейността. 

Спрямо същия период на 2015 година се отчита намаление с 1 071 хил. лева. От сметка 609 

Други разходи са извадени и посочени на отделен ред балансовите стойности на ДМА, които са 

продадени.  

В този елемент са отчетени разходи за охрана на труда в размер на 490 хил. лева, за 

километрично възнаграждение на превозните бригади 438,8 хил. лева, за командировки в 

страната и чужбина 450,4 хил. лева, разходи за работно и специално облекло 230 хил. лева, лихви 

по просрочени плащания 155 хил. лева, и др. 

 

На следващите графики е показан относителният дял на разходите по икономически елементи за 

2016 г. , сравнение с 2015 г. на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД. 

 
 

 
 
 

Общият размер на разходите по основни икономически елементи /без финансови разходи/ 

намалява с 27 465 хил. лева и поради това се променя относителният дял на разходите по 

елементи.   

 Намален е относителният дял на: амортизациите с 11%, разходите за външни услуги с 1%. 

 Увеличават се разходите за труд с 8%, разходите за инфраструктурни такси с 2 %, 

разходите за материали с 2%.  
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V. Баланс на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД 

Данните за движението на активите и пасивите по баланс към 31.12.2016 г., показват: 

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС 2016 Г. 

в хил. лева отчет 2016 отчет 2015 
изменение Изменение 

+/- % 

Дълготрайни активи 164 541 88 726 75 815 85,4% 

Краткотрайни активи, в т.ч.: 38 921 44 078 -5 157 -11,7% 

Материални запаси 16 317 16 264 53 0,3% 

Краткосрочни вземания 20 802 25 660 -4 858 -18,9% 

Парични средства 1 799 2 153 -354 -16,4% 

Краткосрочни пасиви, в т.ч.: 90 912 88 922 1 990 2,2% 

Краткосрочни задължения 89 205 87 109 2 096 2,4% 

Работен капитал -51 991 -44 844 -7 147 15,9% 

Зает капитал 112 550 43 882 68 668 156,5% 

Дългосрочни пасиви 11 063 12 504 -1 441 -11,5% 

Чиста стойност на активите  101 487 31 378 70 109 223,4% 

Печалба (загуба) -433 -8 332 7 899 94,8% 

Финансов резултат от минали години -111 961 -103 743 -8 218 7,9% 

Резерви  198 515 128 086 70 429 55,0% 

Основен капитал 23 251 23 251 0 0,0% 

Собствен капитал 109 371 39 262 70 109 178,6% 

 

Дълготрайните активи на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД възлизат на 164 541 хил. лева и са 

увеличени спрямо предходната година със 75 815 хил. лева, т.е. увеличението е 85,4%.   

Това увеличение на стойността на ДМА се дължи на направената преоценка на ДМА от началото 

на 2016 г.  
Преоценяването на дълготрайни материални активи (ДМА) е регламентирано в Международните 

счетоводни стандарти. Преоценките трябва да се правят достатъчно редовно, така че балансовата 

стойност да не се различава съществено от справедливата стойност на всеки актив към отчетната 

дата. От една страна, съгласно изискванията и препоръките, регламентирани в МСС 16, преоценките 

на активите, водещи се в счетоводните регистри на предприятието, следва да се извършват на период 

от три до пет години в случай, че справедливата стойност не се променя значително. От друга страна, 

съгласно действащата счетоводна политика в „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, стойността на 

класовете дълготрайни материални активи (ДМА): клас „транспортни средства - локомотиви, и 

товарни/пътнически вагони” и клас „земи”, подлежат на преоценка по справедлива пазарна стойност 

поне веднъж на пет години. Следва да се има предвид, че такава преоценка е извършвана към 31.12.2006 

г. – на транспортните средства - локомотиви, пътнически и товарни вагони и към 31.12.2009 г. – на 

поземлените имоти. В съответствие с разписаните от закона норми, Съветът на директорите на 

„Холдинг БДЖ” ЕАД е взел решение, отразено в протокол № 33/07.08.2013 г., изменено с решенията по 

протоколи № 78/20.11.2015 и № 106/25.03.2016 г., да се определи справедливата пазарна стойност на 

следните класове ДМА: клас „транспортни средства - локомотиви (без подклас ДМВ и ЕМВ), 

товарни/пътнически вагони” и клас „земи”. Съгласно посочените решения трябва да се определи 

справедливата пазарна стойност на посочените класове дълготрайни материални активи, за които се 

очаква да се черпи икономическа изгода за повече от един отчетен период, като едновременно с това да 

се определи и очакваният полезен живот на активите след оценката. 

Ефектът от извършената преоценка на 3 738 броя товарни вагони, 3 броя пътнически вагона, 142 

броя локомотиви и 102 поземлени имота се отрази съществено в стойността на ДМА.  

1. Формиране на допълнителен „Резерв от преоценка” за класа Транспортни средства – 

товарни вагони в общ размер на 57 569 064.78 лева; 

2. Формиране на допълнителен „Резерв от преоценка” за класа Транспортни средства – 

локомотиви  в общ размер на 35 209 420.46 лева; 

3. Формиране на допълнителен „Резерв от преоценка” за класа Транспортни средства – 

пътнически  вагони в общ размер на 988,00  лева, както следва: 
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Вид актив Брой 

активи 
Справедлива пазарна 

стойност към 
01.01.2016г. 

Преоц. резерв от посл. 
преоценки към 

31.12.2015г. 

Доп. преоценъчен 
резерв 01.01.2016г. 

Товарни вагони  3 738 88 392 409.00  12 934 215.68 57 569 064.78 

Пътнически вагони 3 130  725.00 0.00 988.00 

Локомотиви  142 54  631 700.00 10 505 838.56 35 209 420.46 

Общо:       92 779 473.24 

 
Ефектът от преоценката на клас „Земя” върху Отчета за финансовото състояние на 

дружеството ще включва намаляване на формиран „Резерв от преоценка” за класа „Земи” в нетен 

размер от 13 690 416,63 лева, оказващ неблагоприятно влияние върху капиталовата структура на 

„БДЖ- Товарни превози” ЕООД, чрез намаляването й до същия размер. 

 

Краткотрайните активи намаляват с 5 157 хил. лева или 11,7%, главно от намаляването на 

краткосрочните вземания с 4 858 хил. лева.   

Краткосрочните пасиви нарастват с 1 990 хил. лева, предимно от увеличаване на  пасиви по 

отсрочени данъци с 8 490 хил. лева. 

Собствен капитал – увеличава се със 70 109 хил. лева, от 39 262  хил. лева на 109 371 хил. лева, 

главно от извършената преоценка на ДМА през 2016 г. и увеличаване на „резерви от последващи 

оценки на активите и пасивите” със 70 428 хил. лева. 
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  Вземания на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД  

Вземанията по продажби са намалени спрямо предходната година с 4 051 хил. лева. В 

следващата таблица са показани по-големите вземания по контрагенти на „БДЖ – Товарни 

превози” ЕООД.  

Вземания по контрагенти 
Общ размер Възраст на вземанията 

31.12.2016 г. до 3 мес. до 6 мес. до 1 год. над 1 год. 

ТИБИЕЛ ЕООД ПЕРНИК 2 793 2 792     1 

ТЕЦ - Бобов дол ЕАД 159 144     15 

METTRANS Danubia a.s. 348 347 1   0 

Shenker $ Co AG Logistics 288 286     2 

ТТЛ ЕОД  285 259 3 19 3 

Булмаркет Рейл Карго ЕООД 223 223     0 

БЖК АД 470 470     0 

Газтрейд АД 329 329     0 

Лукойл нефтохим Бургас АД 194 194     0 

Стомана индъстри АД 651 651     0 

Каолин АД 1 528 1 528     0 

НК ЖИ ЦУ 221       221 

Чужди ж.п. администрации 3 610 643 167 130 2 670 

в т.ч. Югославия 1 616       1 616 

          Македония 339 24 8 7 300 

Други 6 999 3 265 91 64 3 579 

Обща сума - в хил. лева 18 100 11 133 262 213 6 492 

 

Към 31.12.2016 г. общата сума на вземанията по продажби е 18 100 хил. лева, от които до 3 

месеца са с най-голям относителен дял спрямо общия размер на вземанията 61,5%; до 6 месеца са 

с относителен дял 1,4%; до 1 година – 1,4% и над 1 година са 35,9%. 

По-големи вземания „БДЖ –Товарни превози” ЕООД има от: 

 „ТИ БИ ЕЛ” ЕООД – 2793 хил. лева, като всички са текущи; 

 „Каолин” АД – 1 528 хил. лева, като всички вземания са до 3 месеца; 

 „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД – 159 хил. лева, като най-голямата част (90%) са до 3 месеца; 

  „Стомана индъстри” АД –651 хил. лева, като всички вземания са до 3 месеца. 

Видно от горната таблица вземанията от спедиторските фирми са текущи.  

Вземанията от чужди ж.п. администрации са в размер на 3 610 хил. лева и представляват 20% от 

общата сума на вземанията по продажби. Най-големите вземания на дружеството са от 

Югославия 1 616 хил. лева и Македония 339 хил. лева. 

 

 Задължения на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД 

Общата сума на задълженията / дългосрочни+краткосрочни / на дружеството към 31.12.2016 

г. е в размер на 101 975 хил. лева, от които 89 205 хил. лева краткосрочни и 11 063 хил. лева 

дългосрочни и 1 707 хил. лева са приходи за бъдещи периоди и финонсирания.  

Спрямо 2015година задълженията /краткосрочни + дългосрочни/ се увеличават с 549 хил. 

лева.   

По-големи краткосрочни задължения дружеството има към: 
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 доставчици 59 244 хил. лева, в т.ч. към НК „ЖИ” – 53 168 хил. лева, чужди жп 

администрации 2 616 хил. лева и др.;  

 към персонала задълженията са в размер на 5 782 хил. лева; 

 към осигурителни предприятия 1 916 хил. лева и др.  

Задължения по контрагенти 
Общ размер Възраст на задължението 

31.12.2016 г. до 3 мес. до 6 мес. до 1 год. над 1 год. 

НК ЖИ  53 168 6 239 2 430 0 44 499 
Трен ЕООД 502       502 
Лукойл България ЕООД 803       803 
ТД Релок АД Крайова  526 526     0 
Електроенергиен системен оператор 346 0     346 
Чужди ж.п. администрации 2 616 606 63 152 1 795 
в т.ч. Харватска карго 956 36 20 65 834 
          Германия 620 43 43 87 447 

Други 1 284 2 929 24 -18 -1 651 

Обща сума - в хил. лева 59 244 10 300 2 516 135 46 294 

      Към 31.12.2016 г. общата сума на задълженията към доставчици е 59 244 хил. лева. Спрямо 

същия период на предходната година са намалени с 5 114 хил. лева. 

Задълженията към доставчици са разпределени както следва: до 3 месеца – 10 300 хил. лева или 

17,4%; до 6 месеца – 2 516 хил. лева или 4,2%; до 1 година – 135 хил. лева или 0,2%, над 1 година 

– 46 294 хил. лева или 78,1%. 

Задълженията към чужди ж.п. администрации са в размер на 2 616 хил. лева. Най-големи 

задължения дружеството има към Хърватска – 956 хил. лева и Германия – 620 хил. лева. 
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VI. Ремонтна дейност 

1) Ремонт на товарни вагони  

Изпълнение на БП за текущ ремонт на товарни вагони  

Вид на вагона 

Отчет Бюджет Отчет изпълн. +/- 

2015 2016 2016 отчет/бюджет отчет /отчет  

брой ст/т брой ст/т брой ст/т брой ст/т брой ст/т 

G  покрити 691 142 467 852 173 585 350 96 726 -502 -76 859 -341 -45 741 

Е   открити 5 256 1 176 472 6 432 1 375 456 4 294 908 864 -2138 -466 592 -962 -267 608 

R платформени 1 139 185 112 1 188 185 941 897 232 617 -291 46 676 -242 47 505 

S платформени, тежковози 196 75 977 264 99 129 187 58 628 -77 -40 501 -9 -17 349 

F седловидни, хопери 767 135 720 684 129 924 896 197 460 212 67 536 129 61 740 

U зърновози 889 199 738 960 208 103 958 307 438 -2 99 335 69 107 700 

Z цистерни 700 156 468 708 150 244 636 201 683 -72 51 439 -64 45 215 

U 932 150 32 760 156 36 635 127 37 636 -29 1 001 -23 4 876 

Н вагони с раздвижени стени 271 69 058 384 99 558 191 77 398 -193 -22 160 -80 8 340 

Пътнически вагони 83 7 756 96 7 326 21 8 917 -75 1 591 -62 1 161 

Общо 10 142 2 181 528 11 724 2 465 901 8 557 2 127 369 -3 167 -338 532 -1 585 -54 159 

 

От горната таблица е видно, че текущото поддържане на товарните вагони към 31.12.2016 година 

се изпълнява на 73% спрямо бюджета за 2016г. Отремонтирани са  

8 557 вагона, които са с 3 167 броя по-малко вагони от планираните с бюджета. Спрямо отчета за 

предходната година изпълнението е 84%,  отремонтирани са 1 585 броя по-малко вагони.  

 

 

Изпълнение на БП за среден ремонт на товарни вагони 

 

За 2016 г. бюджетът за среден ремонт във вагоно-ремонтните цехове се изпълнява 94% - 

извършен е среден ремонт на 361 броя вагони при планирани 383 броя, отремонтирани са 22 броя 

вагони по-малко. Спрямо същия период на 2015 година, отчетът се изпълнява на 87%, 

отремонтирани са 55 броя по-малко вагони. 

 Средните ремонти са извършени в следните вагоно-ремонтни цехове: 

Вид на вагона 

Отчет Бюджет Отчет изпълн. +/- 

2015 2016 2016 отчет/бюджет отчет /отчет  

брой ст/т брой ст/т брой ст/т брой ст/т брой ст/т 

G  покрити 0 0 30 126 000 33 148 491 3 22 491 33 148 491 

H покрити 0 0 11 24 200 0 0 -11 -24 200 0 0 

Е   открити 241 650 453 94 329 000 39 94 940 -55 -234 060 -202 94 940 

R платформени 74 287 245 171 649 800 110 369 599 -61 -280 201 36 82 354 

S платформени, тежковози 0 0 0 0 6 17 205 6 17 205 6 17 205 

F седловидни, хопери 0 0 11 41 800 81 271 669 70 229 869 81 271 669 

U зърновози 33 77 482 5 20 500 9 18 491 4 -2 009 -24 -58 991 

Z цистерни 56 120 884 60 219 000 70 180 053 10 -38 947 14 180 053 

U 932 12 16 872 0 0 2 6 094 2 6 094 -10 6 094 

Н вагони с раздвижени 
стени 

        11 20 416 11 20 416 11 20 416 

Пътнически вагони     1 2 000 0 0 -1 -2 000 0 0 

Общо 416 1 152 936 383 1 412 300 361 1 126 958 -22 -285 342 -55 762 231 



20 

 

 ВРЦ Подуене – отремонтирани са 78 вагона, от тях 3 броя открити вагона, 10 броя 

платформени вагона, 4 брой платформен тежковоз, 9 броя седловидни, 4 броя зърновози и 48 

броя цистерни. 

 ВРЦ Мездра – Лом – отремонтирани са 71 броя вагони, от които 7 броя покрити, 11 броя 

открити, 32 броя платформени, 2 броя платформени тежковози и 19 броя седловидни. 

 ВРЦ Пловдив– извършени са 70 средни ремонта, от които 18 покрити вагона, 25 броя 

платформени вагона, 16 седловидни и 11 броя Н вагони с раздвижени стени. 

 ВРЦ Стара Загора – извършен е среден ремонт на 64 броя вагони, 3 броя покрити, 26 броя 

платформени вагона, 33 броя седловидни и  2 броя зърновози. 

 Горна Оряховица - 31 броя ремонти, от които 5 броя покрити вагона, 4 броя открити, 16 

платформени вагона, 3 седловидни, 2 зърновоз  и 1 брой цистерна. 

 ВРЦ Варна – отремонтирани 19 вагона, от които 5 броя открити вагони,1 брой седловиден 

вагон, 12 броя цистерни и 1 вагон тип U 932.  

 ВРЦ Синдел – отремонтирани 28 броя вагони , от които 16 броя открити, 1 брой платформен 

вагон, 1 зърновоз, 9 броя цистерни и 1 вагон тип U 932. 

Няма извършвани ремонти във вагоно-ремонтните заводи към 31.12.2016 година.  

 

 

2) Ремонт на локомотиви 

Текущото поддържане на локомотивите – технически преглед (ТП) и малък периодичен 

ремонт (МПР), извършвани в локомотивни депа, собственост на товарни и пътнически превози 

през 2016 г. е отразено в долните две таблици. 

 

В депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД 
Вид 

ремонт 
Отчет 2015 г. Бюджет 2016 г. Отчет 2016 г. +/- отчет/бюджет +/- отчет 2016/2015 

  брой ст-ст (лв) брой ст-ст (лв) брой ст-ст (лв) брой ст-ст (лв) брой ст-ст (лв) 

ТП 527 1 259 965 607 1 600 943 571 1 388 685 -36 -212 259 44 128 719 

МПР 153 732 274 210 1 068 244 136 637 999 -74 -430 244 -17 -94 275 

Общо 680 1 992 239 817 2 669 187 707 2 026 684 -110 -642 503 27 34 444 

 

В депа на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД 

Вид 
ремонт 

Отчет 2015 г. Бюджет 2016 г. Отчет 2016 г. +/- отчет/бюджет +/- отчет 2016/2015 

брой ст-ст (лв) брой ст-ст (лв) брой ст-ст (лв) брой ст-ст (лв) брой ст-ст (лв) 

ТП 5 54 535 3 11 790 0 0 -3 -11 790 -5 -54 535 

МПР 8 72 363 4 28 280 1 7 260 -3 -21 020 -7 -65 103 

Общо 13 126 898 7 40 070 1 7 260 -6 -32 810 -12 -119 638 

 

 При планирани 607 броя технически прегледи (ТП) за 2016 г., в депа на „БДЖ – Товарни 

превози” ЕООД са извършени 571 броя, с 36 броя по-малко или изпълнението е 94%. При 

планирани 210 броя малък периодичен ремонт (МПР), в депа на товарни превози са 

извършени 136 броя, със 74 броя по-малко или 65% изпълнение. Спрямо отчетените ремонти 

през 2015 г., са извършени 44 броя повече ТП и 17 броя по-малко МПР. 

 В депа на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД през 2016 г. са планирани 3 броя ТП на 

локомотиви, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, но не е извършван такъв 

ремонт. През 2016 г. е планирано  извършване на 4 МПР на локомотиви, собственост на 

товарни превози. Отчетено е 1 МПР, т.е. изпълнението е 25%. Спрямо отчетените ремонти 

през 2015 г. в депа на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, през отчетния период са 

извършени 5 броя по-малко ТП и 7 броя по-малко МПР. 
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   В заводи на жп промишлеността 
Вид 

ремонт 
Отчет 2015 г. Бюджет 2016 г. Отчет 2016 г. +/- отчет/бюджет +/- отчет 2016/2015 

  брой ст-ст (лв) брой ст-ст (лв) брой ст-ст (лв) брой ст-ст (лв) брой ст-ст (лв) 

ТП 0 0 59 199 207 10 67 801 -49 -131 405 10 67 801 

МПР 0 0 13 67 406 6 65 790 -7 -1 615 6 65 790 

Общо 0 0 72 266 612 16 133 592 -56 -133 021 16 133 592 

 

 През 2016 г., в заводи на жп промишлеността е предвидено извършване на 59 броя ТП, а са 

извършени 10 броя, с 49 броя по-малко или изпълнението е 17%. За отчетния период е 

планирано извършване на 13 броя МПР. Отчетени са 6 броя МПР, със 7 броя по-малко или 

46% изпълнение. През съответния период на предходната година не са планирани и 

извършвани ТП и МПР в заводи на жп промишлеността. 

 

Ремонти  по  необходимост (РН) 

 

Ремонти по необходимост Отчет 2015 г. Бюджет 2016 г. Отчет 2016 г. 
+/- 

отчет/бюджет 
+/- отчет 

2016/2015 

В депа на "БДЖ - ТП" ЕООД 1 700 1 628 1 891 263 191 

В депа на "БДЖ - ПП" ЕООД 198 126 138 12 -60 

В заводи 0 285 4 -281 4 

Общо 1 898 2 039 2 033 6 -135 

 

 Ремонтите по необходимост (РН), извършени в депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД 

през 2016 г. са 1 891 броя, видно от горната таблица. Те са с 263 броя повече от предвидените 

в бюджета или изпълнението е 116%  и със 191 броя повече от отчетените през 2015 г. 

 

 В депа, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, през 2016 г. са извършени 

138 броя ремонти по необходимост – с 12 броя повече от предвидените в бюджета и с 60 

броя по-малко от отчетените през предходната година. 

 

 В заводи на жп промишлеността, през 2016 г. е предвидено извършване на 285 броя 

ремонти по необходимост, а са отчетени 4 броя. 

 

     Големият относителен дял (73,6%) на ремонтите по необходимост на тяговия подвижен 

състав, от общия брой извършени ремонти през 2016 г., е индикатор за лошото техническо 

състояние на локомотивния парк, 83,8% от който е на възраст над 30 години. 

 

Подемни и капитални ремонти (ПР, КР) 

 

В депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД 

 

Вид 
ремонт 

Отчет 2015 г. Бюджет 2016 г. Отчет 2016 г. +/- отчет/бюджет +/- отчет 2016/2015 

брой ст-ст (лв) брой ст-ст (лв) брой ст-ст (лв) брой ст-ст (лв) брой ст-ст (лв) 

ГПР 2 106 962 1 41 800 0 0 -1 -41 800 -2 -106 962 

ПР 5 534 916 13 1 351 040 6 615 815 -7 -735 225 1 80 900 

Общо 7 641 878 14 1 392 840 6 615 815 -8 -777 025 -1 -26 062 

 

 През 2016 г. е предвидено извършване на един голям периодичен ремонт (ГПР) и 

тринадесет подемни ремонта в депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД. Отчетени са 

шест подемни ремонта (ПР) на локомотиви 44-139 и 45-188 в локомотивно депо Русе, 43-

535, в локомотивно депо Стара Загора, на локомотив 43-504 в ЛД Дупница и на 
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локомотиви 46-026 и 46-028 в локомотивно депо Бургас. През 2015 г. са отчетени пет 

подемни ремонта в депа, собственост на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД и две ГПР. 

 

В заводи на жп промишлеността 

 

 През 2016 г. в заводи на жп промишлеността е планирано извършване на осем подемни 

ремонта на локомотиви, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и един 

капитален ремонт. Отчетен е един капитален ремонт на локомотив 46-036, извършен в 

„Релок” АД в Р Румъния. За 2015 г. е отчетен един капитален ремонт на локомотив 46-

007, извършен също в Р Румъния. 

VII. Финансов резултат  

Изпълнението на основните показатели за дейността на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за  

2016 г. е показано в следната таблица: 

N ПОКАЗАТЕЛИ Мярка 

Отчет План Отчет изменение към 

2015 г.  2016 г.  2016 г. 

отчет  План 

2015 г.  2016 г. 

1 Превоз на товари хил. тона  8 316 5 900 6 201    (2 114,81)         300,66  

2 Средно превозно разстояние км 214,41 258,04 253,72           39,31            (4,32) 

3 Нетотонкилометри млн. 1 783 1 523 1 573       (209,68)           50,81  

4 Приходи – нето хил.лв. 114 431 94 239 97 769 -16 662 3 530 

5 Финансов резултат  хил. лв. -8 332 1 950 -433 7 899 -2 383 

6 Средносписъчен брой на персонала брой 3 439 2 979 3 343 -96 364 

7 Съпоставима численост без охранители брой 3 439 2 979 2 989 -450 10 

7 Средна брутна раб. заплата без обезщ. лв./месец 852 905 877 103% 97% 

8 Производителност на 1 лице  х.ткм/1л. 518 511 526 102% 103% 

 

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД приключи 2016 г. с отрицателен финансов резултат, след 

отразяване на данъци, загуба в размер на 433 хил. лева. Този финансов резултат е подобрен 

спрямо отчета за периода на предходната година със 7 899 хил. лева. Подобрението на 

резултата е основно от, променената амортизационна политика на дружеството, намалената цена 

на ел. енергия за ЕРП, намалена цена на дизеловата тяга и др. фактори, довели до оптимизиране 

на разходите за дейността.  

 

Спрямо плана, финансовият резултат не се достига с 2 383 хил. лева. При планирана печалба              

1 950 хил. лева за 2016 г., е отчетена 433 хил. лева загуба. Това се дължи на:  

 

 Разходи за дънъци в размер на 634 хил. лева; 

 

 Неосъществени сделки по схемата „дълг срещу собственост” с ДП „НКЖИ” и 

съответно нереализирани приходи от продажба на активи в размер на 1 457,7 хил. 

лева. В БП 2016 г. бяха планирани за замяна на дълг срещу собственост: имот в 

Дългопол на стойност 31,3 хил. лева; имоти във Варна- сгради, складове заедно 

със земята под тях на стойност 1 382, 3 хил. лева; както и апартаменти в гр. 

Сандански на стойност 44,1 хил. лева. Тези сделки в последствие бяха отказани.  
 

 Поради ниската цена на скрап през годината не се реализира продажба в размер на 

500 хил. лева. 

 



23 

 

 Отрицателно влияние в разходната част на отчета за приходи и разходи за 2016 г. 

оказа фактът, че не се сключи договор за охрана на обекти, собственост на „БДЖ – 

Товарни превози” ЕООД с външна фирма и мениджърският екип на дружеството 

се наложи да назначи собствен персонал. Това увеличи разходите с около 750 хил. 

лева на годишна база.  

Видно от горната таблица средната брутна работна заплата през 2016 г. нараства с 3%, а 

производителността на едно заето лице на база съпоставима численост на персонала/ без 

охранители / нараства с 2%.  

 

 

С уважение, 

инж. Александър Александров 

Управител на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД 

 

 

Съгласувал:        

                                                  

Александър Митрев 

Директор „Финанси и администрация”  

 

 

 Изготвили:  

 Eлза Стоянова   

 Гл. експерт, УФР  

 

Кр. Илиева   

Гл. експерт отдел „УФР”                                                           

 


