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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В 
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОСНОВАТА НА 

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО 

 
Важното значение на транспортната инфраструктура за ефективното 
осъществяване на превозите и за икономическия растеж поставя на преден 
план необходимостта от осигуряване на необходимите финансови средства за 
нейното развитие. При това, за постигане на целите на транспортната 
политика, свързани с балансирането на транспортната система на страната 
и със съживяването на железопътния транспорт е нужно мобилизирането на 
финансови средства както от държавния бюджет и от фондовете на ЕС, 
така и от частни източници. Една от основните възможности в това 
направление е използването на публично – частните партньорства за 
решаване на проблемите с недостатъчния размер на инвестициите в 
железопътна инфраструктура, както и за разпределяне на рисковете, 
свързани с реализацията на инфраструктурните проекти в този сектор. 
Във връзка с това е предложен анализ на възможните форми за използване на 
ПЧП в железопътния транспорт, дефинирани са областите на приложение и 
ползите от тях и е представен примирен модел за оценка на рисковете за 
публичния и за частния сектор при прилагане на ПЧП като форма за 
финансиране на проектите за изграждане на железопътните транспортни 
коридори през територията на България.  
JEL: R42 

 

Увод 

През последните десетилетия държавите от ЕС са изправени пред необходимостта от 
привличането на значителни по размер инвестиции в инфраструктура. Голяма част от 
съществуващите инфраструктури в старите страни-членки се нуждаят от 
модернизация, а в новите – все още съществуват възможности за разширяване на 
инфраструктурната осигуреност. Същевременно, икономическата и финансова криза 
поставиха значителни предизвикателства пред осигуряването на необходимите 
финансови средства за инвестиции в тези обекти. В резултат се налага 
мобилизирането на все повече частни източници на инвестиции с цел да се изгради 
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адекватна инфраструктура и да се отговори на повишеното търсене. Тъй като този 
процес не се осъществява автоматично или плавно, трябва да се идентифицират и 
ясно да се дефинират пазарните дефекти и затрудненията на публичния сектор при 
осигуряването на услугите за достъп до съответната социална и техническа 
инфраструктура (EIB, 2010).  

Предвид важното значение на транспортната инфраструктура за икономическия 
растеж, за мобилността на трудовите ресурси, за предлагането на транспортни услуги 
и за конкурентоспособността на европейската икономика като цяло, през последните 
тридесет години се търсят и прилагат различни форми за финансиране на нейното 
изграждане. Те включват както директно публично финансиране, така и инициативи 
за частно финансиране и публично-частни партньорства (ПЧП) (Nemoz & Kappeler, 
2010). Последните се възприемат от правителствата като „възможност за изпълнение 
на инвестиционните програми, които не биха били изпълними само с бюджетни 
средства в рамките на приемлив период от време“ (EIB, 2005).  

 Използването на транспортната инфраструктура е съпроводено с възникването на 
определени пазарни дефекти като наличие на естествен монопол и външни ефекти. 
Освен това, при липса на държавна намеса на транспортния инфраструктурен пазар 
възникват по-ниско предлагане на капацитети от транспортна инфраструктура и по-
високи такси за достъп в сравнение с оптималните нива (Perkins, 2013). Изцяло 
публичното осигуряване на финансирането на инфраструктурата от правителствата 
много често е изправено пред недостиг на бюджетни средства за реализиране на 
големите инфраструктурни проекти. Следователно, съвместното финансиране от 
частни и бюджетни източници е необходимост в този икономически сектор. Докато 
частните инвестиции се регулират от правителствата, съществува риск стойността на 
частните активи да бъде намалена чрез определянето на много ниски 
инфраструктурни такси, например. Именно затова, договорите за ПЧП имат за цел да 
осигурят рамка за развитие, която гарантира предотвратяването на такива проблеми с 
частните инвестиции. 

С цел дефиниране на най-подходящата форма за реализиране на транспортни 
инфраструктурни проекти е необходимо на възможно най-ранен етап да се направи 
анализ на възможностите за неговото осъществяване.Ключови въпроси, които 
възникват при управление на проект за ПЧП през различните етапи са:  

• Коя е най-подходящата организационна структура на ПЧП, която да отговаря 
на характеристиките на проекта? - изборът на подходяща форма на ПЧП трябва 
да се базира на проучване на капацитета на публичния и на частния сектор. Още 
на етапа на  проучванията възлагащият орган следва да определи кой е отговорен 
за проекта, кой взима решенията и кой регулира процеса, така че максимално да 
се защити обществения интерес;  

• Как ще се осигури добро управление на проекта през целия жизнен цикъл и коя ще 
бъде структурата на управление, адекватна на параметрите на проекта?  
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• По какъв начин ще се интегрира в бъдещия проект  експертизата на частния 
сектор като се предвиди стойността на проекта и възвръщаемостта му от 
гледна точка на ползата за участниците в проекта? 

Друг ключов въпрос за проекта са приходите от експлоатацията на транспортната 
инфраструктура. Приходите на проектната компания зависят от пригодността на 
проекта, нивата на потребителските такси, обема на търсенето и условията на 
договора. Значението на всеки фактор варира в различните проекти, но приходите се 
класифицират в зависимост от две измерения: източника на плащанията и степента, 
до която проектната компания е създадена да понася риска при търсенето. Ако всяка 
проектна компания отговаря на минималните изисквания за качество и пригодност, 
търсенето за участие в повечето ПЧП проекти е изложено на голям риск. Въпреки 
факта, че не могат да оказват ефект върху търсенето, много ПЧП са създадени да 
понасят този риск. 

Разработването на модел за оптимално разпределение на риска между публичния и 
частния сектор е важна цел при всяко публично-частно партньорство. Следователно, 
структурирането на матрица на риска, отразяваща това разпределение, е важен 
инструмент за взимането на решение за това кои от рисковете и финансовите им 
последици да бъдат разпределени за управление на частния партньор (прехвърляеми 
рискове) и кои да бъдат запазени в публичния сектор (запазени рискове)? 

Различните подходи със специфичните им параметри трябва да бъдат обсъдени при 
оценяването на възможните предимства и ползи от едно ПЧП. Осигуряването на 
ефективност и печалба като основен източник на облекчаване на бюджета трябва да 
бъде основно изискване за проекти, реализирани при условията на ПЧП. При това, за 
да се обоснове решението за избор на най-подходяща форма на участие, трябва да се 
направи оценка на агрегирания риск на проекта.  

 

1. Същност и специфики при прилагането на ПЧП за реализиране на 
инфраструктурни проекти в транспортния сектор 

Същността на публично-частното партньорство се „…състои в съвместното 
предприемане от публично-правен и частноправен субект на дейност по 
финансиране, изграждане, поддръжка, експлоатация или управление на обекти на 
обществената инфраструктура, в съвместно осъществяване на големи проекти със 
значителна инвестиционна и технологична сложност, както и в дейности по 
предоставянето на услуги в обществения сектор или по извършване на други 
дейности с обществено значение, при което частноправния субект поема 
имуществени задължения и носи стопанския риск в поне три фази от жизнения цикъл 
на проекта“ (Матеева, 2008). В добавка към това разгърнато определение за ПЧП, 
следва да се отбележи, че от икономическа гл.т. ПЧП е „…сътрудничество между 
публичните власти и бизнес общността, което има за цел да осигури финансиране, 
изграждане, обновяване, управление и поддръжка на инфраструктурата и 
предоставяне на услуги“ (ЕС, 2004). 
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Процедурите, чрез които се осъществяват ПЧП, се организират на принципа на 
достатъчната конкурентост между кандидатите за партниране с държавата и/или 
общините. Тези процедури могат да бъдат обобщени като: 1) Открит търг – могат 
да участват неограничен брой фирми, без никакви предварителни селекции или 
избирателно-ограничителни условия; 2) Ограничен търг – отправя се публична 
покана за участие в търга на определени фирми, чието селектиране се осъществява 
по прозрачни критерии и показатели. 3) Преговори с потенциален изпълнител – кани 
се една или ограничен брой фирми-две до три, след което се избира само една за 
продължаване на преговорите. Тази покана може да се предшества от публично 
заявяване на интерес за партньорство по осъществяването на даден проект, но това не 
е задължително, т.е. избора на дадена фирма може да стане и без публично 
оповестяване. 4) Конкурентен диалог – води до подписването на така наречените 
комплексни договори, отразяващи преговори с избрана фирма, така че да се 
постигане съгласие и да се дефинират всички детайли по осъществяването на даден 
проект- от неговото проектиране, до реализацията и евентуалното управление на 
доставките на услуги (Гечев, 2015). 

Важен момент при изясняването на същността и възможностите за приложение на 
публично-частното партньорство при изграждането на транспортните 
инфраструктурни обекти по направленията на транс-европейската транспортна 
мрежа е да се дефинира разликата между възлагането на обществени поръчки, 
сключването на договори за ПЧП и концесионирането. Специфичните 
характеристика на всеки от моделите са представени в табл. 1.  

Традиционните обществени поръчки (ОП) са насочени предимно към изграждането 
на обекти от транспортната инфраструктура за осигуряването на обществените 
транспортни услуги. Публичният партньор е основно отговорен за планирането и 
проектирането на инфраструктурата, а следователно и за качеството на услугата. 
Партньорът от частния сектор носи отговорността да изгради инфраструктурния 
обект. 

Договорите за публично-частните партньорства се фокусират повече върху 
изходните параметри. Публичната страна дефинира нуждата от публична услуга, а 
партньорът от частния сектор е отговорен за качественото осигуряване на услугата. 
Следователно ПЧП договарянето трябва е договаряне за услуга, а не просто за 
инфраструктура. Този подход не само осигурява достъп до знанията и опита на 
частния сектор, но и привлича дългосрочно частно финансиране. 

Концесиите от своя страна са насочени към осигуряването на специфични изходни 
параметри, свързани с предоставянето на публична услуга – например достъп до 
транспортната инфраструктура. Частният партньор обикновено носи по-голямата 
част от рисковете. Възможностите за публични плащания съгласно Закона за 
концесиите са ограничени, при което приходите, които се реализират са основно от 
плащания от потребителите на услугата, респ. приходите от инфраструктурни такси 
за ползвателите на транспортната инфраструктура. Необходимо е да се отбележи, че 
някои от концесиите в България, реализирани чрез Закона за концесиите също могат 
да се класифицират като публично-частни партньорства, въпреки наложените 
ограничения. При тях обаче, възможностите за стимулиране на инвестиционния 
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процес чрез прилагане на инструментите за съвместно финансиране между 
европейските фондове и частни финансови източници са сведени до минимум и 
реално не могат да бъдат използвани. 

Таблица 1 
Разлика между договор за обществена поръчка, договор за ПЧП и концесия 

 Обществена поръчка Концесия ПЧП 

Цел 

Специфицирани входни 
параметри (например 
изграждане на публичен 
актив) 

Специфицирани 
изходни параметри 
(предоставяне на 
публична услуга) 

Специфицирани изходни 
параметри (предоставяне 
на публична услуга) 

Използвано 
финансиране Публично Обикновено частно Изключително частно 

Етапи на 
проекта 
(проектиране, 
финансиране, 
изграждане, 
експлоатация) 

Обикновено един от 
етапите 

Обикновено,
финансиране и 
експлоатация (с 
елементи на 
изграждане) или 
финансиране и 
изграждане 

Повечето/всички 
етапи 

Рискове на 
проекта 

Публичната страна 
обикновено носи 
повечето рискове 

Частната страна 
обикновено носи 
повечето рискове 

Ефективно 
разпределение на 
рисковете към 
партньора, 
най-способен да ги 
носи 

Срок на 
проекта 

Кратък/средно 
срочен Дългосрочен Дългосрочен 

Необходими 
усилия 
и експертна 
помощ 
за публичния 
партньор 

Малки до средни 
(обикновено 
ограничени до 
администрацията) 

Средни до големи 
(обикновено 
ресурси на 
администрацията и 
външни експерти) 

Големи (обикновено 
ресурси на 
администрацията, 
Сектор ПЧП, външни 
експерти, 
консултанти и др.) 

Плащания от 
публичния 
партньор 
или 
обществото 

Значителни 
плащания в 
началото (например 
по време на 
изграждането), 
по-ниски текущи 
разходи 

Ограничена
възможност за 
публични плащания 
съобразно Закона за 
концесиите. 
Плащания от 
потребителите на 
услугата 

Плащания само при 
предоставяне на 
услугата. Плащания 
за наличност и/или 
плащания при 
използване на 
услугата. 

Стандарт за 
услугата 

Често липсват 
стандарти за 
услугата, 
предоставяна с 
актива 

Има стандарти за 
предоставянето на 
услугата. 

Има стандарти за 
предоставянето на 
услугата. 

Източник: (МФ, 2009). 
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Железопътният транспорт, който предлага ефективни транспортни услуги, може да 
бъде катализатор на икономическия растеж и развитието на страната. Неговото 
развитие може да стимулира търговията, свързвайки производствените центрове с 
регионалните и международни пазари, промотирайки националната и транс-гранична 
интеграция на регионите и улеснявайки достъпа да трудовите пазари, образованието 
и здравните услуги (PPPIRC, 2015). 

Предвид факта, че железопътният транспорт е с по-висока енергийна ефективност в 
сравнение с автомобилния и въздушния транспорт, следва да се отчете, че 
инвестициите в железниците са важен елемент от стратегията за развитие на 
нисковъглероден транспортен сектор. От своя страна, високоскоростните 
железопътни линии могат да бъдат изгодна алтернатива на автомобилните превози на 
дълги разстояния, както и на превозите с въздушен транспорт. Железопътният 
транспорт е енергийно ефективен и при превозите на големи количества товари от 
съответните производствени центрове – мините и селскостопанските райони, към 
пристанищата и летищата. 

 

2. Възможности за приложение на ПЧП в железопътния транспорт 

Нарастващото търсене на железопътни транспортни услуги в Западно-Европейските 
страни във връзка с реализацията на целите на Транспортната политика на ЕС, налага 
необходимостта от рехабилитация и модернизация на остарялата инфраструктура, 
докато в новоприетите страни, липсата на базова инфраструктура е пречка за 
задоволяване на транспортните потребности на техните граждани, както и за 
икономическото развитие (Kaulbeck, 2015). Именно затова, все повече правителства 
се насочват към прилагането на публично-частните партньорства, за да ускорят 
развитието на транспортната инфраструктура. По този начин се допълва ролята на 
публичния сектор с предприемаческия подход на частния и необходимата 
транспортна инфраструктура се осигурява чрез пазарни решения, които гарантират 
разширяването на предлагането на транспортни услуги.  

Ключовият критерий за вземане на решение за прилагане на ПЧП при реализацията 
на транспортни инфраструктурни проекти, трябва да бъде ценовата ефективност, 
като се показва финансовата себестойност, сравнена с традиционния метод на 
предоставяне на услуга, отговаряща на публичните цели (Матеева, 2008). Схемите за 
ПЧП могат да бъдат подходящ метод за подобряване качеството на транспортната, 
респ. железопътната инфраструктура и свързаните с нея услуги, когато държавата 
търси:   

• иновационни подходи за ефективно и ефикасно насърчаване на местното 
икономическо развитие, основано на трансфер на знания, ноу-хау и опит; 

• високо равнище на качество, сигурност и безопасност; 

• финансови или експертни ресурси, различни от бюджетните средства и капацитет;  

• възможности услугите или проектите да бъдат осъществени в по-кратък срок; 
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• конкуренция между евентуалните частни партньори и между самата местна власт 
и бизнеса. 

Въпреки, че терминът „публично-частно партньорство“ стана популярен през 
последните 30 години, сътрудничеството между публичния и частния сектор в 
областта на железопътния транспорт има дълга история. Първоначално, железниците 
в повечето страни са били частна собственост, но скоро след това става масова 
практика националните и местните правителства да отпускат субсидии за 
изграждането на жп линиите или да предоставят гаранционни лихви или дивиденти. 
От 1985 г., публично-частните партньорства се прилагат с променлив успех за 
развитието на нова или рехабилитацията на съществуващата железопътна 
инфраструктура. Понастоящем се използват няколко различни модела на ПЧП. 
Анализът на 27 железопътни ПЧП проекти, от които 4 за изграждане на 
високоскоростни железници, 17 – за развитие на леки железници и 6 проекта за 
градски железници, показва че моделът „Строителство- експлоатация – прехвърляне“ 
е най-често използван през последните години (Kaulbeck, 2015). Това се дължи на 
схващането, че този модел е най-лесен за приложение и осигурява най-добра 
възвръщаемост за правителствата. Съществуват обаче категорични доказателства, че 
тези предположения не са верни и има много основания да се вземат под внимание и 
другите алтернативни ПЧП модели за железопътните проекти, поради  наличието на 
следните проблематични области: 

• Правителствен контрол и управление на активите – ако правителството се 
оттегли от контрола върху използването и развитието на железниците, то моделът 
„строителство – експлоатация – прехвърляне“, който е типичен за концесиите е 
най-неприемлив, тъй като той е разработен, за да осигури максимално 
освобождаване на частния сектор от опеката и контрола на правителствата. Този 
модел може да предвижда контрол от страна на публичния партньор, но това ще 
допринесе за усложняване на договорните отношения.  

• Свободен достъп – моделът на концесията като партньорство предполага 
съсредоточаване на експлоатационните функции в концесионера. Предлагането на 
концесионираните услуги на други алтернативни частни компании и на държавни 
железопътни предприятия е възможно, но това усложнява значително 
договорните отношения между публичния и частния партньор. 

• Интегриране със съществуващи или други партньорски железници – при 
необходимост от такова интегриране моделът на концесията не е подходящ, тъй 
като той е насочен към осигуряването на максимална експлоатационна 
независимост на частния партньор. Договорите за концесия могат да бъдат 
разработени така, че да предвиждат интегриране със съществуващи железници, но 
това отново води до усложняване на договорните взаимоотношения между 
партньорите, особено когато съществуващия железопътен оператор също е 
частен.    

• Усложняване на процедурите – концесионните договори са по-сложни от 
договорите за обществени поръчки и договорите за строителство – отдаване под 
наем – прехвърляне, защото те покриват както развитието на инфраструктурата, 
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така и нейната експлоатация. Затова, договорите за концесия имат по-дълги 
срокове за подготовка, сключване и реализация.  

Все пак съществуват възможности за комбиниране на някои от елементите на 
договорите за концесиониране на обекти публична-държавна собственост с 
договорите за ПЧП.  Такива възможности са използвани при изграждане на леки 
железници за транзитни превози. При това правителствата са отговорни за 
изграждането на железопътната инфраструктура (жп линиите), сградите на гарите и 
депата, докато се подготвят, договарят и реализират договорите с частните 
партньори. По този начин се осигурява по-бързо изпълнение на проектите в 
сравнение с прилагането на класическата форма на концесия.  

Негативен момент при прилагането на модели за финансиране на инфраструктурни 
проекти на основата на ПЧП е намаляването на конкуренцията, която е характерна 
при  реализацията на множество малки проекти чрез обществени поръчки, но се 
повишава  ефективността на реализацията чрез сключването на договори за ПЧП. От 
друга страна, компаниите, които наддават за участие в публично-частните 
партньорства обикновено са мултинационални компании, които използват в много 
малка степен ресурсите и експертизата на местните компании. Анализът на Алианса 
за проектиране и строителство в Онтарио2 по отношение на един от най-големите 
железопътни проекти, реализирани в този щат, показва, че ако се провеждат 
множество малки търгове за възлагане на обществени поръчки и гарите се изведат от 
основния проект, около 10 местни компании за проектиране и строителство биха 
могли да вземат участие, което ще доведе до повишаване на конкуренцията и по-
ниски цени за данъкоплатците (CDAO, 2015). Този резултат поставя въпроса за 
локалните и национални икономически ползи от проекта и за това дали концесията, 
като всеобхватен модел за изграждане и експлоатация на инфраструктурните обекти 
в рамките на един договор е най-подходяща за конкретния проект. Всъщност, за 
правителствата е важно да отчетат тези изисквания, когато избират конкретната ПЧП 
структура.  

Въвеждането на минимални изисквания за участие на местни предприятия и 
обучение на персонала може да предотврати възникването на съответните проблеми. 
И тъй като правителствата участват в самите ПЧП, очакванията са, че структурите, 
които те създават ще отговарят най-добре на търсенето както от страна на 
публичния, така и на частния сектор.  

Публично-частните партньорства могат да осигурят възможности за инвестиции, 
оперативна ефективност и чисти технологии. Железопътните ПЧП-проекти, 
осигуряващи ефективно използване на железопътната мрежа, позволяват увеличаване 
на ефективността и приходите за държавата и частните инвеститори като по този 
начин допринасят за по-висока привлекателност на инвестициите в ПЧП схемите.  

По-долу са представени законовите условия, които осигуряват рамката за 
прилагането на различните модели на ПЧП в железопътния транспорт в страната и 

                                                            
2 Construction Design Alliance of Ontario (CDAO). 
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примери за ПЧП схеми, прилагани по отношение на изграждането на железопътните 
мрежи, високоскоростните и конвенционални жп линии в Европа (PPPIRC, 2015).  

 

2.1. Договори за концесия 

Правната възможност за предоставяне на концесии на приемни здания в железопътни 
гари като обекти на железопътната инфраструктура е осигурена от Закона за 
железопътния транспорт с разпоредбата, определяща статута на всички обекти на 
железопътната инфраструктура и земята, върху която са изградени или която е 
предназначена за изграждането им, за публична държавна собственост. Законът 
допуска възможността ползването на тези обекти да се осъществява от търговци, 
получили концесия, при условията и по реда на Закона за концесиите. 

Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за концесиите за обектите – държавна 
собственост,  предоставяни  на  концесия,  концедент  е Министерският съвет (МС). 
Следователно, необходимата организация за предоставяне на концесии за обекти от 
железопътната инфраструктура се създава от министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, който прави мотивирано предложение 
до Министерския съвет за предоставянето на концесията, извършва подготвителните 
действия за предоставяне на концесия,  води  преговорите,  сключва  концесионните  
договори  и  контролира изпълнението на условията и задълженията по концесията 
(МТИТС, 2013). 

В закона за железопътния транспорт обаче липсва текст, който  да предоставя 
възможности за прилагане на публично-частните партньорства при управлението и 
експлоатацията на железопътната инфраструктура и предоставянето на услуги за 
достъп до нея, както и при предоставянето на обществени превозни услуги. 
Необходимо е предприемането на съответната законодателна инициатива и 
включването на ПЧП като възможност за финансиране и управление, както на 
обектите на жп инфраструктурата и предоставянето на услуги за достъп до тях, така 
и на предлагането на обществени превозни услуги. По този начин ще се създадат 
предпоставки за повишаване на качеството на железопътната инфраструктура и 
предлаганите превозни услуги, чрез използването на частна инициатива в дейността 
на предприятия като Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и БДЖ – 
Пътнически превози ЕООД, например. Тези компании в продължение на дълги 
години са изправени пред драстични финансови проблеми, които биха могли да 
бъдат преодолени постепенно, чрез използването на силните страни на ПЧП като 
модел за финансиране на инвестициите и за предлагане на публичните услуги, както 
и чрез използване на управленския опит и инициативност на частния сектор.  

 

2.2. ПЧП при обществените превозни услуги 

Широко поле за приложение на ПЧП съществува и по отношение на задълженията 
за извършване на обществени превозни услуги. Тези услуги се изпълняват въз основа 
на договор, който има за цел постигане на определено равнище в транспортното 
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обслужване и цени за пътническите превози. Задълженията за извършване на 
обществени превозни услуги включват следните елементи (Николова, 2010): 

• задължение за експлоатация – свързано е с поемането на всички необходими 
дейности по отношение осигуряването на железопътните линии и инсталации, 
включително допълнителните услуги за гарантиране равнището на транспортното 
обслужване, когато инфраструктурата е в състава на транспортното предприятие; 

• задължение за превоз – свързано е с приемане и извършване на всички превози на 
пътници при определени превозни цени и условия за превоз; 

• тарифно задължение – свързано е с прилагането на цени, които са в разрез с 
търговския интерес, но са определени или установени от компетентните органи 
по съответния ред съгласно действащото законодателство. 

Предвиждането на възможности за прилагане на ПЧП при възлагането на 
задълженията за извършване на обществени превозни услуги може да осигури 
постигането на по-добри качествени параметри на пътническите превози в страна, 
както и осигуряване на по-високи приходи от дейността.  

 

2.3. Договори за достъп и използване на железопътните линии 

Когато е предвидено частно участие в железопътен ПЧП проект, приложимата 
правна рамка касае елементи като безопасност, въздействие върху околната среда и 
технически параметри на жп линиите, достъпа до инфраструктурата, транс-
граничните преходи, управлението на железниците, а също и компетентността на 
управителите на жп компаниите. При това се прилагат т.нар. форми за споделено 
използване на железопътните линии, които се отнасят до осигуряването на достъп до 
жп инфраструктурата на превозвачите. Осигуряването на достъп до железопътните 
линии е механизъм, при който управителя на железопътната инфраструктура3 
осигурява капацитет4 за извършване на товарни и пътнически превози от страна на 
железопътните оператори. Инфраструктурният управител обикновено, но не 
задължително, е собственик на жп линиите. 

Условията за използване на железопътните линии са определени в рамковите 
договори, например в концесионните, експлоатационните или франчайзинговите 
договори, както и в договорите за достъп до жп линиите или договорите за 
осъществяване на превозите. Всички тези условия са изяснени в правната рамка 
(Закона за железопътния транспорт и наредбите към него), а регулаторните органи (в 

                                                            
3 Управител на железопътна инфраструктура е лице, на което е възложено изграждането, 
поддържането, развитието и експлоатацията на обекти на железопътната инфраструктура и 
управлението на системите за контрол и безопасност на движението, ползва железопътната 
инфраструктура и предоставя на железопътните превозвачи достъп до нея. Закон за 
железопътния транспорт, ДВ. Бр. 97/28.11.2000 г. в сила от 01.01.2002 г. 
4 Капацитет на инфраструктурата е възможността да се планират заявените трасета за даден 
участък от инфраструктурата в определен период. ДВ. Бр. 97/28.11.2000 г. в сила от 01.01.2002 
г. 
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България такъв е Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“) имат 
функции, свързани с контрола по спазването на нормативните разпоредби. 

 

2.4. Стандартни франчайзингови договори 

Правото за използване на жп линиите през определен период от време може да бъде 
предмет на франчайзинг. Договорите за това обикновено включват експлоатацията на 
железопътната мрежа и предвиждат големи инвестиции. Затова те осигуряват 
правото за експлоатация на съответната мрежа или жп линии за по-дълъг период от 
време, отколкото договорите за достъп и обикновено се предоставят на железопътен 
оператор.  

 

2.5. Споразумения за транс – гранични железопътни превози 

Публично-частните партньорства при реализацията на железопътни проекти за транс-
гранични превози са специфични и изискват особено внимание при тяхното 
структуриране. Различните технически и регулаторни стандарти, различните 
имиграционни изисквания и митнически процедури са само някои от многото 
трудности, които съпътстват движението на хора и стоки през границите. Тези 
затруднения могат да се преодолеят чрез двустранни и многостранни транс-гранични 
споразумения или търговски договори между инфраструктурните управители и 
железопътните оператори. Друг ключов фактор, който може да допринесе за 
улесняване на транс-граничните превози е подобряването на техническата 
съвместимост (интероперабилност) на железопътната инфраструктура, на подвижния 
състав, системите за сигнализация и на другите технически елементи, както и 
хармонизирането на изискванията за лицензиране и другите законови и подзаконови 
нормативни разпоредби, свързани с транс-граничните железопътни превози.  

 

3. Преглед на инфраструктурните проекти за изграждане на железопътните 
транспортни коридори през територията на Република България 

Развитието на финансовите пазари и възможностите, които предлагат европейските 
финансови източници, са предпоставка за привличане на частни инициативи по 
отношение на изграждането, поддържането, експлоатацията и управлението на 
транспортната инфраструктура. Това се предопределя и от факта, че в транспортния 
сектор съществува потенциал за дългосрочен растеж. От друга страна,  
транспортната инфраструктура е дълготраен материален актив, който може да 
генерира преки и косвени ползи, както за частния сектор, така и за държавата и 
обществото като цяло. Ето защо комбинирането на държавни средства с частни 
трябва да се разглежда не само като партньорство, което има за цел насърчаване на 
участието на частния сектор в инфраструктурни проекти, а да бъде насочено към 
подобряване ефективността от използването, експлоатацията и управлението на 
публичната инфраструктура. В тази връзка е създаден и Механизмът за свързаност на 
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Европа, чиято основна цел е да се предостави възможност за изпълнение на проекти 
от обществен интерес, които са насочени към развитието и изграждането на нови 
инфраструктури и услуги или към модернизиране на съществуващите такива в 
рамките на транс-европейската транспортна мрежа (EP, 2013). 

Изграждането, поддържането и рехабилитацията на транспортната инфраструктура е 
трудоемък процес, който изисква значителни инвестиции. Това показват и 
прогнозните данни на Европейската Комисия за средствата, които следва да бъдат 
осигурени за финансиране на транспортни инфраструктурни обекти до 2030 г.. 
Общата стойност на предвиденото финансиране е 1.5 трилиона евро (Bodewig, 2014) 
като около 500 млрд. евро от тях трябва да бъдат усвоени за изграждането на транс-
европейската транспортна мрежа. Дефинирайки важността на TEN-T по отношение 
на постигането на икономически и социален просперитет на Европа, Механизмът за 
свързаност на Европа предлага възможности за инвестиции в проекти по изграждане, 
поддържане и рехабилитация на транспортна инфраструктура, в комбинация с 
финансови средства от Европейския Структурен и инвестиционен фонд, средства по 
програма Хоризонт 2020 и Европейския инструмент за съседство. Прилагането на 
подобен тип финансирания способства за възникване на партньорства между частни 
и публични компании, чиято основна цел е създаване на работни програми, ясно 
разпределение на задълженията и отговорностите и разделение на финансовия риск 
по отношение на: 

• Интегриране на железопътния транспорт при извършване на мултимодални 
превози по транс-европейската транспортна мрежа; 

• Поощряване приложението на иновативни транспортни решения и използването 
на чисти горива; 

• Приложение на информационни и комуникационни технологии с цел ефективно 
използване на транспортната инфраструктура; 

• Интегриране на градските зони към транс-европейската транспортна мрежа и 
повишаване безопасността на превозите 

От съществено значение за икономическото развитие на България и за подобряване 
конкурентоспособността на нейната транспортна система е Ориент/Източно – 
Средиземноморския транс-европейски траспортен коридор, чиито разклонения 
пресичат територията на страната от север на юг и от север на югоизток. 

Транспортните връзки между отделните държави, през които преминава 
Ориент/Източно-Средиземноморския коридор и неговите разклонения, се предвижда 
да се осъществяват предимно по железопътен транспорт. По този начин се цели да се 
създаде нисковъглеродна, енергийно ефективна и екологосъобразна транспортна 
мрежа, която позволява ефективното взаимодействие между железопътен, морски и 
вътрешноводен транспорт. Тази цел не е трудно постижима, тъй като държавите, 
през които преминава този транс-европейски транспортен коридор са осигурени с 
всички видове инфраструктура. 
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Фигура 1 
Схема на участъка от Ориент/Източно-Средиземноморски транспортен коридор, 

който преминава през територията на Република България 

 
Източник: Directorate General  for Mobility and Transport, 2015. 

 

В табл. 2 е представено разпределението на предвидените финансови средства в 
зависимост от източника на финансиране за изпълнение на инвестиционните проекти 
по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” по отношение 
на железопътния транспорт. 

Основен бенефициент по горепосочените инвестиционни проекти е Държавно 
предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”). 
Видно от таблица 2, не е предвидено частният сектор в страната за участва при 
финансирането на отделните инвестиционни проекти по приоритетните оси, 
посочени в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”, което обаче не изключва 
възможността той да бъде привлечен като партньор при сформиране на обединения 
между публичния и частния сектор. Това се потвърждава и от факта, че 
преобладаващата част от инвестиционните средства за финансиране на проектите се 
предоставят от Механизма за свързаност на Европа, като в оперативната програма са 
предвидени и възможности за финансиране от алтернативни източници. Това 
предполага създаване на обединения между частни компании и държавното 
предприятие НКЖИ за предлагане на висококачествени и достъпни услуги от 
обществен интерес, каквито са обслужването на транспортните потребности на 
населението чрез рехабилитация и модернизация на високоскоростни и 
конвенционални железопътни линии. 
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Таблица 2 
Обща стойност на финансирането на инвестиционните проекти в железопътния 

транспорт 

Проект 

Финансова 
подкрепа 
от EC 
(евро) 

Фонд, от 
който се 
осигурява 

финансиране

Национално 
публично 

финансиране 
(евро) 

Национално 
частно 

финансиране 
(евро) 

Обща 
стойност на 
финансиране 

(евро) 
Приоритетна ос „Развитие на 
железопътната мрежа по 
трансевропейската транспортна 
мрежа” –  включени са проекти за 
завършване модернизацията на 
линията Пловдив – Бургас; 
внедряване на гарови 
централизации в участъка 
Карнобат – Бургас; развитие на 
жп възел Пловдив и жп възел 
Бургас; модернизация на участъка 
Пловдив – Оризово – Михайлово; 
Модернизация на жп линията 
София Септември в участъка 
Елин Пелин – Ихтиман – 
Септември   

572343631
Европейски 
Кохезионен 

Фонд 
100001818 0 673345449 

Приоритетна ос „Подобряване на 
интермодалността при превоза на 
товари и пътници и развитие на 
устойчив градски транспорт” –  по 
отношение на тази приоритетна ос 
включените проекти, отнасящи се 
до жп транспорта са: изграждане 
на интермодален терминал в Русе 
чрез рехабилитация на жп гара 
Русе и реконструкция на ключови 
гарови комплекси по жп линията 
Русе – Варна 

20000000 

Европейски 
фонд за 

регионално 
развитие 

3529412 0 235294125 

Приоритетна ос „Инвестиции в 
управлението и услугите – 
внедряване на модернизирана 
инфраструктура за управление на 
трафика, подобряване на 
сигурността и безопасността на 
транспорта” – по отношение на 
железопътния транспорт се 
предвижда изграждане на GSM – 
R мрежа 

57944591 

Европейски 
фонд за 

регионално 
развитие 

10225517 0 681701086 

Източник: Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”, МТИТС, 2015. 
 

                                                            
5 Тази стойност представлява общата сума на финансиране по приоритетната ос. 
6 Тази стойност представлява общата сума на финансиране по приоритетната ос 
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В последните години все по-често концесията се използва като ефективен метод за 
доизграждане, модернизация и поддържане на транспортната инфраструктура в 
България, както и за повишаване на нейната конкурентоспособност, надеждност, 
сигурност и качество на предоставяните услуги за достъп. Основните цели, заложени 
в стратегическите документи очертават политиката и насоките за ускорено развитие 
на транспортната инфраструктура. Неразделна част от тази политика е и политиката 
за отдаването на концесия на обекти от транспортната инфраструктура (МТИТС, 
2013). 

За периода 2005-2014 г. в България са реализирани и влезли в сила 16 договора за 
предоставяне на концесия върху инфраструктурни обекти, като само един от тях е за 
обект от железопътната инфраструктура (МТИТС, 2013). 

В Приложение 3 на „Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на 
Република България чрез механизмите на концесията“ са посочени обектите от 
национално значение с възможности за концесиониране през настоящия програмен 
период на оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“. 
Съответно през 2014 г. са извършени подготвителни дейности за предоставяне на 
концесия на 4 транспортни инфраструктурни обекти, в т.ч. Ж.п. гара Стара Загора. 
Съответно през 2015 г. са започнали подготвителни действия за предоставяне на 
концесия на 5 транспортни инфраструктурни обекта, сред които Централна ж.п. гара 
Казанлък, Централна ж.п. гара Русе – пътническа, Централна ж.п. гара Плевен. За 
2016 г. са планирани стартирането на подготвителни действия за предоставяне на 
концесия на други 6 обекта на транспортната инфраструктура, вкл. на Централна ж.п. 
гара София, Железопътна гара Подуяне, Железопътна гара Горна Оряховица, 
Централна ж.п. гара Благоевград. 

Общата цел на предоставянето на обекти от транспортната инфраструктура на 
концесия или за управление и експлоатация при условията на ПЧП може да се 
обобщи като привличане на частните инвеститори в процеса на развитие на 
транспортната инфраструктура, с цел оптимизиране на транспортните дейности 
и услуги от обществен интерес и осигуряване на допълнителни финансови средства 
чрез използване на ресурс, експертни знания и „ноу-хау” от частния сектор, срещу 
задължението на частния партньор да изгради и да управлява и поддържа обекта 
на концесията или да управлява услугата на свой риск. 

 

4. Оценка на рисковете за публичния и за частния сектор при прилагане на 
ПЧП като форма за финансиране на проектите за изграждане на 
железопътна инфраструктура 

Анализът на агрегирания риск може да се направи само след изготвяне на регистър 
на рисковете, както и след определяне на показателите, които се използват за 
количествена оценка на всеки риск. От своя страна, анализът на видовете рискове, 
които могат да засегнат с някаква вероятност изпълнението на транспортните 
инфраструктурни проекти, е използван като основа за извеждане на подход за 
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количествена оценка на така класифицираните рискове (Николова, et al., 2015). За 
целта се съставя таблица за оценка на видовете рискове. За всеки един от 
анализираните рискове се дефинират критерии за оценка, както и рейтинг с 
минимална и максимална възможна оценка. Критериите се дефинират на база 
спецификациите и проявленията на рисковете за реализацията на проектите. 

Към видовете рискове, които се използват за целите на оценката се отнасят: 

1. Строителен риск 

2. Оперативен риск 

3. Пазарен риск 

4. Финансов риск 

5. Външни рискове  

Всеки един от видовете рисковете се формира от 5 елемента и има обща оценка 
(минимална оценка от 20 точки и максимална оценка от 100 точки). Оценката на 
всеки един от рисковете може да бъда минимум 4 точки и максимум 20 точки. 
Зададените минимален и максимален рейтинг на критериите е с еднаква тежест, тъй 
като се изхожда от предположението, че всеки от рисковете е възможно да се прояви 
еднакво и е с еднаква важност за проекта. 

След като се направи количествената оценка на риска, присъщ за съответния проект, 
може да се определи степента на агрегирания риск. Съгласно неговата оценка може 
да се разграничат проекти с високо ниво на риска, проекти със средно ниво и с ниско 
ниво на риска. За целите на анализа рисковете могат да бъдат разпределени в три 
групи с пропорционално разпределение.  

Въз основа на направения анализ на подходящите форми за публично-частни 
партньорства с  различни степени на участие на публичния и частния сектор, техните 
предимства и недостатъци и след извършване на количествен анализ и определяне 
степента на агрегирания риск, резултатите могат да бъдат обединени в матрица 
изразяваща зависимостите между степента на риска и рационалната степен на 
участие на всеки един от партньорите. В тази матрица се описват предимствата и 
недостатъците на всяка една форма на публично - частно партньорство, които се 
проявяват в зависимост от нивата на агрегирания риск.  

Могат да се разглеждат различни варианти според типа на проекта и техническото 
задание за неговото изпълнение. Вариантите на публично-частно партньорство се 
подреждат възходящо от слабо участие на частния сектор, като всяка следваща 
форма, е с по-голям дял на участие на частния партньор. Във всяка клетка се описват 
недостатъците и предимствата, които определят варианта за приемлив или 
неприемлив за обществото.  

В резултат от прилагането на този подход се наблюдава, че с повишаване на 
агрегирания риск, приемливи варианти са публично-частни партньорства със 
засилено участие на частния партньор. При ниски агрегирани нива на риска, 
икономически изгодно за държавата е да не предприема сключване на публично-
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частни партньорства и по този начин, да се лишава от бъдещи постъпления от такси 
за достъп до транспортната инфраструктура. При повишаване на риска, публичният 
сектор може да премине към разпределяне на част от рисковете към частния сектор. 
При разпределяне на рисковете, срещу съответното заплащане, частният партньор се 
съгласява да споделя и управлява част от тези рискове. 

С цел представяне на ефекта от прилагането на подхода за избор на най-подходяща 
форма на ПЧП при изграждането на  железопътните транспортни коридори, част от 
TEN-T мрежата, ще бъде представена примерна оценка на рисковете и изчисляване 
на агрегиран риск за ПЧП проект в железопътния транспорт.  

В тази връзка е разгледан железопътния участък Пловдив – Михайлово, който 
представлява отсечка от разклонението на Ориент/Източно – Средиземноморския 
Коридор, преминаващ през територията на България (Видин – София – 
Бургас/Турска граница). Съгласно приоритетните инвестиционни проекти, посочени 
в Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”, жп отсечката 
Пловдив – Михайлово следва да бъде рехабилитирана и модернизирана с цел 
извършване на високоскоростни и конвенционални превози на товари и пътници.  

Представен е примерен профил на компания, която има дългогодишен опит при 
строителството, рехабилитацията, модернизацията и експлоатацията на железопътна 
инфраструктура. 

В таблица 3 са посочени основните технически параметри на железопътната отсечка 
Пловдив – Михайлово. 

Таблица 3 
Технически параметри на жп отсечката Пловдив - Михайлово 

Параметри на железопътната отсечка Мярка Стойност 

Разположение  Преминава през Тракийската низина по 
поречието на р. Марица 

Максимален наклон на жп линията мм/м 13 
Обща дължина на кривите с радиус по-
малък от 300 м км 5.48 

Обща дължина на кривите с радиус 
между 300 и 500 м км 4.3 

Проектна скорост км/ч от 70 до 120 

Междинни гари в участъка  Скутаре, Маноле, Белозем, Оризово, Чирпан и 
Свобода 

Изградени мостове по жп отсечката бр. 5 
Прелези бр. 17 

Източник: МТИТС, 2014. 
 

Експлоатационните пунктове по участъка Пловдив - Михайлово са съоръжени с 
маршрутно-релейни централизации, като пет броя прелези са оборудвани с 
автоматични прелезни сигнализации, четири – с автоматични прелезни устройства и 
седем броя – с електрически бариери в района на гарите. Телекомуникациите в 
участъка Пловдив – Михайлово са обезпечени чрез кабелни, оперативни и 
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диспечерски връзки; влакови диспечерски радио връзки и автоматични телефонни 
връзки. Целият участък представлява единична електрифицирана железопътна линия 
с обща дължина на контактната мрежа, вкл. и гаровите коловози, 130 км. 
Железопътната линия София – Пловдив – Михайлово – Стара Загора – Бургас е 
оборудвана със система за сигнализация, контрол и управление на влаковото 
движение ERTMS/ ETCS тип 1. 

За да се представи ефекта от прилагане на подхода за избор на най-подходяща форма 
на ПЧП при рехабилитацията и модернизацията на железопътния участък Пловдив – 
Михайлово, в табл. 4 е разгледан профила на водеща компания в областта на 
строителството, рехабилитацията, модернизирането и експлоатацията на 
железопътна инфраструктура. При това, се изхожда от презумпцията за прилагането 
на варианти за ПЧП като ограничен търг, преговори с потенциален изпълнител  и 
конкурентен диалог, при които може да бъде поканен частен партньор, отговарящ на 
предварително зададен профил с изисквания. 

Таблица 4 
Примерен профил на компания, работеща в областта на строителството, 
рехабилитацията, модернизирането и експлоатацията на железопътна 

инфраструктура7 
Показатели Мярка Стойност 
Персонал брой 5000 
Инвестирани средства през последните 5 години евро 1.5 млрд. 
Обща стойност на активите за 2014 г. евро 857 хил. 

Изменение в стойността на активите (2014/2013 г.) % Увеличават се с 5.2% спрямо 
2013 г. 

Изменение в стойността на задълженията на 
компанията (2014г./2013г.) % Намаляват с 40.6%  спрямо 2013 

г. 
Приходи за 2014 г. евро 759 млн. 

Изменение в стойността на приходите (2014/2013 г.) % Увеличават се с 68% спрямо 
2013 г. 

Източник: Годишни финансови отчети за 2013 г. и 2014 г. 
 

Компанията е основана през 1972 г. с основен предмет на дейност изграждане, 
реконструкция и рехабилитация на пътна и железопътна инфраструктура; изграждане 
на пристанищни терминали; строителство на офис сгради; болнични заведения и 
доставка на производствено оборудване. През последните 10 години тя има над 40 
успешно реализирани проекта в областта на железопътната и пътна инфраструктура в 
държави като България, Гърция, Сърбия, Македония, Румъния и Катар. 

Въз основа на модела за количествена оценка на проектните рискове при ПЧП, 
описан по-горе и представения профил на компанията, по-нататък ще бъде 
определена най-подходящата форма за прилагане на публично-частно партньорство 
при рехабилитацията и модернизирането на железопътната отсечка Пловдив – 

                                                            
7 За изготвяне на профила на компанията са използвани реални данни от нейните годишни 
финансови отчети за 2013 г. и 2014 г. 



Икономически изследвания, кн. 2, 2017 

100 

Михайлово. В тази връзка всеки един от критериите в модела ще получи оценка 
между 4 и 20 точки. В раздел „Строителен риск“ са оценени следните показатели: 

1. Липса на опит с актив клас А – компанията има над 40 годишен опит при 
опериране с подобен тип активи и е в състояние да извърши основните 
дейности, свързани с реконструкцията и модернизирането на железопътната 
отсечка Пловдив – Михайлово. Следователно при оценяване на този вид риск, 
оценката на риска е минимална – 4 т.  

2. Инвестиционни средства –според представения профил на компанията (виж 
таблица 4) става ясно, че  през 2014 г. общата стойност на приходите от 
основната дейност, която тя осъществява, бележат ръст от 40.6% спрямо 2013 г. 
Освен това инвестираните средства от фирмата в инфраструктурни проекти и 
изграждане на обекти през последните 5 години са в размер на 1.5 млрд. евро. 
Това дава основание да се заключи, че компанията е в състояние да осигури 
голяма част от финансовите средства за изпълнение на инвестиционен проект от 
подобен тип и следователно можем да поставим ниска оценка на този риск – 4 т. 

3. Рискове на проектирането – съгласно определените инвестиционни приоритети 
в Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” основните 
дейности, които следва да бъдат предприети по отношение на железопътната 
отсечка Пловдив – Михайлово обхващат създаване на възможности за 
извършване на високоскоростни и конвенционални железопътни превози на 
товари и пътници и цялостно въвеждане на ERTMS и GSM – R системите. Това 
от своя страна не налага необходимост от изграждане на нови жп отсечки, при 
което рисковете на проектирането ще бъдат минимални – 4т. 

4. Неправилна оценка на очакваните разходи и график–компанията не е изготвила 
бюджет на разходите и времеви график за изпълнение на проекта, при което в 
последствие могат да възникнат редица неизвестни и възможни промени. От 
друга страна нейният дългогодишен опит при изпълнение на проекти в областта 
на железопътната и пътна инфраструктура може да компенсира тази 
несигурност. Това дава основание да се постави средна оценка на този риск – 12 
т. 

5. Геоложки риск – основната цел на инвестиционния проект в железопътния 
участък Пловдив – Михайлово не е изграждане на нова жп линия, а 
модернизиране на съществуващата, от където следва че рискът от възникване на 
усложнения при геоложки проучвания е минимален, т.е. може да се определи 
минимална оценка на този риск – 4 т. 

При оценяване на оперативния риск са използвани следните показатели: 

6. Релевантен опит на експлоатиращата компания–фирмата има богат 
международен опит (реализирала е над 40 проекта в Гърция, България, 
Македония, Катар, Сърбия и Румъния) при изпълнение на проекти в областта на 
железопътната и пътна инфраструктура. Следователно оценката на този вид 
риск ще бъде минимална – 4 т. 

7. Времево планиране (възход и спад на цикъла) –през последните пет години се 
наблюдава тенденция на общо намаление в количеството на произведените 
брутотонкм по железопътната мрежа на страната като през 2014 г. (12.8 млн. 
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брутотонкм8), което представлява 90.4 % спрямо 2010 г. (13.4 млрд. 
брутотонкм). По отношение на извършените влаккилометри по жп мрежата на 
България, развитието на показателя отново е в посока на намаление, като 
неговите стойности се понижават с 6 % през 2014 г. (28.9 млн. влаккм) спрямо 
2010 г. (30.6 млн. влаккм).Отчетеният спад в стойностите на показателите дава 
основание да се постави висока оценка на този риск – 20 т. 

8. Слабо управление и контрол на проекта – предвид факта, че компанията е 
реализирала успешно над 40 проекта по изграждане, рехабилитация, 
модернизиране и експлоатация на жп и пътна инфраструктура, свидетелстват за 
прилагане на стабилна политика по тяхното управление и контрол. В тази 
връзка рискът се оценява като нисък – 4 т. 

9. Невъзможност да се покрият стандартите за изпълнение – консорциумът е 
внедрил и прилага система за управление на качеството, която включва 
процедури и правила, описващи и контролиращи всеки един от процесите по 
изпълнение на проектите9. Това от своя страна гарантира прозрачност и 
поддържане на високо качество на предлаганите услуги. Следователно този риск 
получава минимална оценка – 4 т. 

10. Външни събития – съгласно технико-икономическите особености (Мутафчиев, 
2001) на железопътния транспорт, експлоатацията на жп инфраструктурата и 
извършването на товарни и пътнически превози по нея не се влияе пряко от 
действието на външни фактори, като атмосферни и климатични условия. 
Независимо от това през последните години, в резултат на глобалното 
затопляне, все по-често се наблюдават природни катаклизми, като наводнения и 
земетресения, които нанасят сериозни поражения върху железопътната 
инфраструктура. Следователно оценката на този риск ще бъде средна към 
висока – 16 т. 

В раздел „Пазарен риск“ са оценени следните показатели: 

11. Промяна на търсенето – за периода 2010 – 2014 г. количеството на 
произведените брутотонкм по железопътната мрежа на България бележи  
тенденция на трайно намаление, като през 2014 г. е отчетен спад от 9.6 % 
спрямо 2010 г. Вторият показател, който има пряко влияние върху търсенето на 
превозни услуги по жп мрежата е извършени влаккм. За него е характерно 
изменение в посока на намаление за последните 5 години, като през 2014 г. 
реализираните влаккм се понижават със 183 хил. влаккм спрямо 2010 г. 
Оценката на този риск ще бъде висока – 20 т. 

12. Ценови риск – нестабилната пазарна конюнктура за периода 2010 – 2014 г. 
предопределя продължаване на тенденцията на остра ценова конкуренция 
между автомобилния и железопътен транспорт при предлагането на пътнически 
и товарни превози в страната. Следователно ценовия риск се оценява като висок 
– 20 т. 

                                                            
8 По данни от Годишните отчети на Държавно предприятие „Национална компания 
железопътна инфраструктура” за периода 2010-2014 г. 
9 По данни от Годишния финансов отчет за 2014 г. на една от водещите компании в областта 
на изпълнение на проекти в железопътната и пътна инфраструктура. 
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13. Промяна в цени по доставки – поради ниските нива на инфлация през периода 
2010-2015 г. не се очакват сериозни промени в доставните цени на основните 
материали и ресурси по отношение на дейностите по рехабилитация и 
модернизиране на жп отсечката Пловдив – Михайлово. В тази връзка оценката 
на този вид риск ще бъде минимална – 4 т. 

14. Конкуренция – основно конкуренцията при извършването на товарни и 
пътнически превози по жп отсечката Пловдив – Михайлово е представена от 
автомобилни превозвачи, които осъществяват алтернативни превози по пътно-
шосейната мрежа по направлението София - Бургас. Относителният дял на 
железопътния транспорт в общото количество на превозените товари със 
сухопътен транспорт в страната през 2010 г. е 39.6%10, докато относителния дял 
на автомобилния транспорт е 60.4%. За периода 2010-2014 г. делът на 
железопътния транспорт непрекъснато намалява, като през 2014 г. той заема 
пазарна ниша от 32.4%. Следователно оценката на този вид риск ще бъде висока 
– 20 т. 

15. Икономически ръст за пет години – за поредна финансова година не се 
наблюдава отчетлив ръст за икономиката на ЕС. Липсата на увеличение в 
основните макроикономически показатели на съюза няма да доведе до 
оживление на глобалните пазари на стоки и услуги. Това от своя страна ще се 
отрази негативно върху резултатите от изпълнението на проекта, а именно 
намаление в търсенето на достъп до железопътната инфраструктура и спад в 
търсенето на железопътни превозни услуги. Оценката на този вид риск ще бъде 
висока – 20 т. 

Финансовият риск е определен въз основа на следните критерии: 

16. Инфлация – средногодишната инфлация през последните пет години е 
сравнително ниско и е под равнището на допустимите стойности за ЕС (вж. фиг. 
2). 

По този показател, България се доближава до стабилни икономически системи, като 
тази на Австрия, където инфлацията за 2015 г. е 0.8% и на Германия, при инфлация за 
2015 г. – 0.5%. Следователно по този показател може да се даде ниска оценка на 
риска – 4 т. 
17. Лихвен риск – съгласно статистическите данни на Българската народна банка, 

равнището на лихвения процент за периода 2010-2014 г. е относително стабилно 
(вж. фиг. 3). 

Следователно оценката на лихвения риск ще бъде минимална – 4 т. 

18. Риск ликвидност – железопътната инфраструктура по своята същност 
представлява дълготраен материален актив, който реализира своята ликвидност 
чрез амортизация и ликвидация или чрез амортизация и продажба. Съгласно 
Закона за корпоративното подоходно облагане (обн. ДВ бр. 105/2006), 
годишната амортизационна норма на подобен тип активи е 4%, т.е. 

                                                            
10 По данни на НСИ. 
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железопътната инфраструктура се обезценява с 4% за година. Следователно 
оценката на този риск е минимална – 4 т. 

Фигура 2 
Средногодишна инфлация през периода 2010 – 2015 г. 

 
Източник: НСИ, 2016 г. 

Фигура 3 
Основен лихвен процент за периода 2010 – 2014 г. 

 
Източник: БНБ, 2015 г. 

 

19. Валутен риск – в резултат на провежданата парична политика от Валутния 
съвет, съгласно която националната ни валута е обменяема при фиксиран 
валутен курс спрямо еврото, следва че по отношение на постъпленията в евро, 
проектът няма да бъде изложен на риск. 
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Таблица 5 
Средномесечен валутен курс на лева към щатския долар 
Месеци 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
януари 1.37 1.46 1.52 1.47 1.44 1.69
февруари 1.43 1.43 1.48 1.46 1.43 1.72
март 1.44 1.40 1.48 1.51 1.41 1.81
април 1.46 1.35 1.49 1.50 1.42 1.81
май 1.56 1.36 1.53 1.51 1.43 1.76
юни 1.60 1.36 1.56 1.48 1.44 1.74
юли 1.53 1.37 1.59 1.50 1.44 1.78
август 1.52 1.36 1.58 1.47 1.47 1.76
септември 1.50 1.42 1.52 1.46 1.52 1.74
октомври 1.41 1.43 1.51 1.43 1.54 1.74
ноември 1.43 1.44 1.52 1.45 1.57 1.82
декември 1.48 1.48 1.49 1.43 1.58 1.80

Източник: БНБ, 2016 г. 
 

Валутният риск обобщава възможните негативни промени във валутния курс и за да 
бъде оценен той, е необходимо да се проследят измененията в равнището на щатския 
долар. Въз основа на посочените данни и наблюдавани отклонения в курсовите 
разлики, този риск може да се оцени като среден – 12 т. 

20. Рискове, свързани с управление на инвестиционни средства – тези рискове 
произтичат предимно от непрозрачността и конфликта на интереси при 
управлението на финансови средства. В България са разработени редица 
ръководства (АПИ, 2014) за прилагане на ПЧП при инфраструктурни проекти, в 
които се споменава, че в повечето случаи разделението на задълженията по 
управлението на инвестиционните средства при съвместно изпълнение на даден 
проект предполага по-големи рискове, отколкото такива проекти, при които 
контролът и изпълнението е под юрисдикцията само на един субект. Това дава 
основание да се постави средна оценка на този риск – 12 т. 

Външните рискове, като политически и риск, свързан с други участници, са оценени 
чрез следните показатели: 

21. Стабилност на политическата система – съгласно стойностите на индекса за 
политическа стабилност (вж. фиг. 4),  политическата обстановка в България след 
1998 г. е сравнително стабилна. 

Въз основа на посочените данни, следва че този вид риск може да се оцени като 
нисък – 4 т. 

22. Регулативен риск – като пълноправен член на ЕС, България е хармонизирала 
своето национално законодателство в областта на транспортния сектор в 
съответствие с европейското. От друга страна нормативната база в страната, 
която урежда условията за прилагане на публично-частни партньорства е 
ненужна и излишна, тъй като регламентира вече съществуващи обществени 
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отношения и стеснява приложното поле на финансова подкрепа от страна на 
публичния партньор (Беев, 2015). За това свидетелства и отсъствието на дори 
едно осъществено публично-частно партньорство съгласно ЗПЧП. Следователно 
вероятността за промени в законодателството, които да доведат до неустойчива 
бизнес среда е голяма, при което регулативния риск ще бъде среден към висок – 
16 т. 

Фигура 4 
Индекс на политическа стабилност в България за периода 1997 – 2013 г. 

 
Източник: Световна банка, 2015 г. 

 

23. Ефективност на държавната администрация – в доклада „Ефективност и 
ефикасност на публичния сектор”, изготвен от Дирекция Икономически и 
финансови въпроси към Европейската Комисия, се посочва, че по показателя 
ефективност на държавната администрация, България е получила оценка 
„стабилни средни условия на ефективност на административния апарат”. 
Следователно оценката на този риск ще бъде средна – 12 т. 

24. Трудови отношения и социален мир – трудовото законодателство в страната 
може да се определи като добре развито, като са налице и добре 
функциониращи синдикални организации. Съгласно представения профил на 
компанията, която ще участва в инвестиционния проект по рехабилитацията на 
жп отсечката Пловдив – Михайлово, става ясно, че тя разполага с персонал от 
5000 служители, което свидетелства за системно и целенасочено провеждана 
политика за управление на човешките ресурси. Оценката на риска в този случай 
ще бъде минимална – 4 т. 

25. Ефект от технологични промени – през последните години се въведоха редица 
интелигентни решения при управлението и експлоатацията на транспортната 
инфраструктура. Съгласно техническите параметри на железопътния участък 
Пловдив – Михайлово (виж таблица 3), отсечката е оборудвана с ERTMS/ECTS 
тип 1, което все още не е достатъчно условие, за да се постигне оперативна 
съвместимост между комуникационните и информационни приложения по жп 
мрежата, която попада в рамките на Ориент/Източно – Средиземноморски 
Коридор. В тази връзка оценката на риска ще бъде средна – 12 т. 
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Въз основа на направения анализ на критериите по всеки един от видовете риск, 
може да се изготви обобщена количествена оценка на проектните рискове при ПЧП.  

Таблица 6 
Количествена оценка на критериите при отделните проектни рискове 

ПРОЕКТНИ РИСКОВЕ 
РИСК КРИТЕРИИ ОЦЕНКА 

1. Строителен риск 

1. Липса на опит с актив клас А 4 
2. Инвестиционни средства 4 
3. Рискове на проектирането 4 
4. Неправилна оценка на очакваните 
разходи и график 12 

5. Геоложки риск 4 
Σ 28 

2. Оперативен риск 

6. Релевантен опит на експлоатиращата 
компания 4 

7. Времево планиране (възход и спад на 
цикъла) 20 

8. Слабо управление и контрол на 
проекта 4 

9. Невъзможност да се покрият 
стандарти за изпълнение 4 

10. Външни събития 16 
Σ 48 

3. Пазарен риск 

11. Промяна на търсенето 20 
12. Ценови риск 20 
13.Промяна цени по доставки 4 
14. Конкуренция 20 
15. Икономически ръст за 5 години 20 

Σ 84 

4. Финансов риск 

16. Инфлация през последните 2 
години 4 

17.Лихвен риск 4 
18. Риск ликвидност 4 
19. Валутен риск 12 
20. Рискове, свързани с управление на 
инвестиционни средства 12 

Σ 36 

5. Външни рискове: Политически риск, 
Риск свързан с други участници 

21. Стабилност на политическата 
система 4 

22. Регулативен риск  16 
23. Ефективност на държавната 
администрация 12 

24. Трудови отношения и социален мир 4 
25. Ефект от технологични промени  12 

Σ 36 
ΣΣ 244 

Източник: Собствени изчисления. 
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От получената количествена оценка на агрегирания риск (244 точки), може да се 
определи неговото ниво – високо, средно или ниско. Високо ниво на риска на проект 
за изграждане на транспортна инфраструктура има при проекти с количествена 
оценка на агрегирания риск между 500 и 368 точки. В средно ниво на риск попадат 
проекти с оценка между 367 и 234 точки. И с нисък агрегиран риск са проекти с 
оценка от 233 до 100 точки. 

Таблица 7 
Нива на оценявания риск за инвестиционен проект за рехабилитация и 

модернизиране на железопътната отсечка Пловдив – Михайлово 
1. Степен на агрегирания риск 2. От-до 
3. Високо ниво 4. 368 – 500 т
5. Средно ниво 6. 234 – 367 т
7. Ниско ниво 8. 100 – 233 т 

 

Съгласно оценката на агрегирания риск инвестиционния проект за рехабилитация на 
железопътната отсечка Пловдив – Михайлово е средно рисков. Това от своя страна 
позволява да се определи най-подходящата форма на публично-частно партньорство 
с помощта на матрица „Риск- степен на участие” при оценка на проекти за 
изграждане на транспортна инфраструктура (таблица 8). 

В матрицата са разгледани общо 12 варианта – четири варианта на публично – частни 
партньорства, които са подходящи за реализацията на проекта, в три степени на 
агрегиран риск – висок, среден и нисък. Вариантите на публично – частно 
партньорство са подредени възходящо от слабо участие на частния сектор, като всяка 
следваща форма е с по-голямо участие на частния партньор. 

Видно от таблицата при средно ниво на риска най-подходящи форми на ПЧП са 
съответно: 

• Договор за проектиране-търг-строителство (Design-Bid-Build)- тази форма на 
сътрудничество позволява да се избере най-подходящия и конкурентен 
предприемач за изпълнение на строителната фаза по инвестиционния проект, 
което от своя страна предполага постигане на по-високо качество на 
предоставяната услуга. Това се определя от провеждането на тръжни процедури 
при предварително зададени спецификации, свързани с потенциалните разходи, 
материали и оборудване, необходими за реализиране на проекта. Публичният 
партньор е управител на инфраструктурата и е отговорен за нейното поддържане, 
при което се наблюдава увеличение в размера на разходите за поддържане и 
реконструкция на инфраструктурния обект. От друга страна, обаче, той си запазва 
правото да получава постъпленията от инфраструктурни такси по отношение 
достъпа до инфраструктурата. При тази форма на ПЧП, частният партньор не 
получава премия, но пък се дава възможност той да допринесе за оптимизация на 
цялостната дейност по управлението и експлоатацията на съответния 
инфраструктурен обект чрез приложение на иновационни решения. 
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Таблица 8 
Матрица „Риск – степен на участие” по отношение на частния партньор при 

рехабилитацията и модернизирането на жп отсечката Пловдив – Михайлово на 
принципа на ПЧП 

 Държавен сектор Форми на Публично-Частни Партньорства 

Степен на 
риск 

Проектиране и 
строителство 

(Design – Build) 

Договор за проектиране-
търг-строителство 
(Design-Bid-Build) 

Строителство – 
експлоатация – 

прехвърляне (Build 
– Operate – 
Transfer) 

Концесия 

Високо ниво 
 

Наблюдават се 
твърде високи 
скрити такси, 
които 
компенсират 
риска  

Съществува опасност от 
твърде високи скрити 
такси, компенсиращи 
риска. Опасност от 
непрозрачно провеждане 
на тръжните процедури и 
наличие на конкуренция 
между отделните 
строителни 
предприемачи, участващи 
в търга 

Частният партньор 
получава висока 
ПЧП премия; 
съществуват 
oграничени 
възможности за 
оптимизация на 
разходите чрез 
иновации, 
реализират се 
ниски публични 
ползи. 

Висока ПЧП премия 
повишаваща 
разходите, 
Оптимизацията и  
иновациите, 
компенсират 
премията и по-
високите разходи и 
водят до по-високо 
публично 
благосъстояние. 

Средно ниво 

Налице е опасност 
от твърде високи 
цени по 
изпълнение на 
проекта, тъй като 
не е предвидена 
оптимизация на 
разходите по 
проекта. 

ПЧП премията за частния 
партньор е ниска, не се 
наблюдава опасност от 
скрити такси, тъй като 
строителните 
предприемачи се 
подбират в зависимост от 
предварително зададени 
спецификации. 
Съществуват 
възможности за 
оптимизация на разходите 
и реализиране на висока 
публична полза 

ПЧП премията за 
частния партньор е 
ниска, но за сметка 
на това риска е 
споделен. Не 
съществува 
опасност от скрити 
такси, наблюдават 
се добри 
възможности за 
оптимизация на 
разходите и 
реализиране на   
икономически и 
социални ползи за 
обществото. 

ПЧП премията за 
частния партньор е 
свързана с 
повишаване на 
разходите. От своя 
страна 
оптимизацията и  
иновациите, които 
се прилагат 
компенсират 
премията и по-
високите разходи и 
водят до по-високо 
публично 
благосъстояние 

Ниско ниво 

Общата сума на 
разходите е ниска; 
не съществува 
опасност от 
скрити такси, 
дисконтовият 
процент е 
безрисков, а 
държавата не се 
лишава от бъдещи 
постъпления от 
такси. 

Няма ПЧП премия, тъй 
като частния партньор е 
отговорен само за 
изпълнението на 
строителната фаза; 
разходите за публичния 
сектор са ниски, като той 
не се лишава от бъдещи 
постъпления от такси, тъй 
като е отговорен за 
управлението и 
поддръжката на 
инфраструктурата. 

Публичният сектор 
се лишава от 
бъдещи 
постъпления от 
такси. 

Публичният сектор 
се лишава от 
бъдещи 
постъпления от 
такси. 

Легенда:  Приемлив вариант
   Неприемлив вариант 

Източник: (Николова, et al., 2015). 
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• Строителство – експлоатация – прехвърляне (Build-Operate-Transfer) – при този 
модел на сътрудничество рискът е споделен, тъй като публичният партньор е 
отговорен за финансиране на инфраструктурата, а частният – осигурява нейното 
строителство и експлоатация. Наблюдават се добри възможности за оптимизация 
на разходите и реализиране на икономически и социални ползи за обществото. 
Съгласно българското законодателство, приложното поле на ЗПЧП е стеснено по 
отношение на осигуряването на финансова подкрепа за строителство, изграждане 
и рехабилитация на инфраструктурни обекти от страна на публичния партньор.  

• Концесия – тази форма на сътрудничество не е типична форма на ПЧП съгласно 
ЗПЧП и е приложима при реализация на проекти, които не изискват финансова 
подкрепа от публичния сектор. В тази връзка ПЧП премията за частния партньор 
е свързана с повишаване на разходите, при което той се заема със задачата да 
осигурява публични услуги. При този модел възможностите за стимулиране на 
инвестиционния процес чрез прилагане на инструменти за съвместно 
финансиране между европейски фондове и частни финансови източници са 
сведени до минимум и реално не могат да бъдат използвани.  

Имайки предвид основната цел на инвестиционния проект за жп отсечката Пловдив – 
Михайлово, както и разкриване на възможности за комбиниране на частни 
финансови източници със средства от европейските фондове и национално 
финансиране, като най-подходяща форма за прилагане на ПЧП е договор за 
проектиране-търг-строителство (Design-Bid-Build). Това се определя и от факта, че 
основните дейности, които следва да бъдат извършени по този участък са свързани с 
реконструкция и модернизация с цел осигуряване на оперативна съвместимост 
между комуникационните и информационни приложения на ЕRTMS и GSM – R 
мрежите, както и модернизиране на трасето с цел осъществяване на високоскоростни 
и конвенционални товарни и пътнически превози. 

Представеният профил на частен партньор в конкретния случай е примерен може да 
се определи като конкурентен типов профил при избора на строителен предприемач 
при провеждане на тръжните процедури за възлагане на дейностите по модернизация 
и реконструкция на жп участъка Пловдив – Михайлово. В тази връзка важно е да се 
отбележи, че при всички варианти за ПЧП е важно да се докаже съществуването и на 
международен опит при осъществяване на подобен тип проекти, както и наличие на 
инвестирани средства (в конкретния пример те са в размер на 1.5 млрд. евро) през 
последните пет години за изграждане на обекти на пътната и железопътна 
инфраструктура; увеличението в стойността на нетните приходите и намалението в 
сумата на задълженията (виж таблица 4). От една страна, това води до гарантиране на 
възможности за предоставяне на качествени услуги и реализиране на икономически и 
социални ползи за ползвателите на инфраструктурата и обществото като цяло. Тези 
ползи се изразяват в намаляване на шума и замърсяването на околната среда (целият 
железопътен участък е електрифициран), съкращаване на сроковете за доставка на 
товарите чрез постигане на по-високи скорости за движение на превозните средства и 
подобряване на безопасността на превозите. От друга страна, публичният сектор, 
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представляван от ДП „НКЖИ” се освобождава от строителния риск, при който 
потенциалните разходи за изпълнение на дейностите по реконструкция и 
модернизация на участъка са сравнително високи, като същевременно си остава 
управител на инфраструктурата и си  запазва правото да събира постъпленията от 
инфраструктурни такси.  

 

Заключение 

Публично-частните партньорства придобиват все по-широка популярност при 
реализацията на транспортни инфраструктурни проекти в ЕС. При изграждането на 
проекти въз основата на използването на различните форми за ПЧП е необходимо да 
се гарантира постигането на максимална публична полза и да се използват най-
ефективно техните силни страни. Дефинирането на рисковете за публичния и за 
частния сектор и оценката на нивата на рисковете при всеки проект дават основание 
за вземане на решения за степента на участие на публичните и частните партньори, 
както и за избор на най-ефективна форма за финансиране. 

Различните варианти на публично-частните партньорства предоставят възможности 
за избор при реализацията на транспортни инфраструктурни проекти, респ. на 
проекти за изграждане на железопътни коридори, преминаващи през територията на 
страната. По този начин се гарантира, че всеки от партньорите може да поеме 
определен риск, като успоредно с това се постигне оптимална полза за обществото.  

Основните насоки, които следва да се вземат предвид при подготовката и 
реализацията на проекти за изграждане на железопътните транспортни коридори през 
територията на страната при условията на ПЧП, включват: 

 на възможно най-ранен етап от планирането на железопътната инфраструктура да 
се определят възможните рискове, които биха засегнали проекта, да се определи 
тяхното влияние над проекта, както и възможностите за контрол; 

 да се направи справедливо трансфериране на рисковете от публичния към частния 
партньор, като всеки от партньорите контролира риска, който е в състояние да 
управлява най-добре; 

 за да се достигне до оптимален вариант на  публично-частното партньорство 
трябва да се вземат под внимание и целите на публичната власт; 

 повишена ефективност на контролната дейност, стриктно следене на 
задълженията на публичния и частния партньор. 

С цел съблюдаване на основния принцип за превес на обществения над 
индивидуалния и/или местен интерес, се налага комбинирането на различни 
финансови схеми, механизми и източници на финансиране – публични и частни при 
изграждането нова железопътна инфраструктура. Освен всичко това, реализирането 
на железопътни инфраструктурни проекти чрез ПЧП е възможност за създаване на 
условия за използване на опита и финансовите ресурси на частния сектор в 
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прилагането на иновации за развитие на този вид инфраструктура, която изостава в 
сравнение с пътната. 
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