
„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД 

 
1. Текущо положение на дружеството 

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД („Дружеството”) е учредено чрез отделяне на 
имущество от едноличния му собственик „БДЖ” ЕАД (с ново наименование „Холдинг 
Български държавни железници” ЕАД) и е вписано в търговския регистър на Софийски 
градски съд през ноември 2007 г. Дружеството е надлежно пререгистрирано в Търговския 
регистър през 2008 г. с ЕИК: 175405647.   

Въз основа решение на Министъра на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, през 2011 г. Съветът на директорите на Дружеството взема решение и 
одобрява договор за преобразуване чрез отделяне на част от имуществото на „Холдинг 
БДЖ” ЕАД и придобиването му от дъщерните му дружества „БДЖ – Пътнически превози” 
ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД. Преобразуването е надлежно вписано в 
Търговския регистър под № 20110524142803.  

Едноличен собственик на Дружеството е „Холдинг Български държавни железници” 
ЕАД, притежаващ 100% (сто процента) от регистрирания капитал на Дружеството, 
възлизащ на 9 900 440 лева, разделен на 990 044 дружествени дяла с номинална 
стойност от 10 лева всеки. 

Предметът на дейност на Дружеството е извършване на железопътни превози на 
пътници във вътрешно и/или международно съобщение, наемане на локомотивна тяга и 
вагони за извършване на железопътни превози на пътници, поддръжка и ремонт на тягов 
и подвижен състав, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон. 

Дейността на железопътните превозвачи подлежи на надзор от Изпълнителна 
агенция "Железопътна администрация". 

„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД e секторен възложител по смисъла на закона, 
като разходването на средствата се осъществява чрез провеждане на съответните 

процедури по Закона за обществени поръчки. 

Всички задължения на БДЖ - Пътнически превози се обслужват регулярно, без да 
се нарушава нормалната оперативна дейност. 

Дружеството се ръководи от Съвет на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД, от  
управител и двама прокуристи и е изградено на две нива: 

- Първо ниво - Централно управление, в което има обособени 7 дирекции, 3 
отдела, 1 звено и 3 самостоятелни структурни единици – Финансов контрол, Длъжностно 
лице по защита на личните данни и Класифицирана инфомация, които са на пряко 

подчинение на Управителя. 

- Второ ниво – регионални структури – 3 Поделения за пътнически превози – 
София, Пловдив и Горна Оряховица и Център за професионално обучение. 

 

Кратко описание на текущото състояние на дружеството: 

ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ И ОБЕМНИ ПОКАЗАТЕЛИ към 31.05.2021 г. 

  Отчет Бюджет Отчет Отчет 2021/Отчет 2020 Отчет/Бюджет 

в хил. лева 31.5.2021 31.5.2021 31.5.2020  + - %  + - % 

Финансови показатели 
   

        
Приходи - Общо 91 521  91 908  88 070            3 451  4%  (387) 0% 

в т. ч.:  Приходи от продажби 16 061  16 448  15 154                907  6%  (387) -2% 
 Компенсации по договор за ЗОУ  75 460  75 460  72 916            2 544  3% -      

Оперативни разходи  (97 426) (102 730)  (93 249)           4 177  4%  (5 304) -5% 

nEBITDA   (5 905)  (10 822)  (5 179)             (726) -14%        4 917  45% 

Печалба/Загуба от продажба на ДМА и КМА 714  2 715  530                184  35%  (2 001) -74% 
Брутни приходи от продажби на ДМА и КМА 1 346  2 747  530                816  154%  (1 401) -51% 
Себестойност на продадени ДМА и КМА  (632)  (32) -                  632              600  

 EBITDA   (5 191)  (8 107)  (4 649)             (542) -12%        2 916  36% 



Приходи от амортизиране на други финансирания от ДБ 5 372  6 503  12 338           (6 966) -56%  (1 131) -17% 
Приходи от амортизиране на други финансирания от др. 
източници 38  38  40                   (2) -5% 1  1% 
Разходи за амортизации и обезценки на ДА  (14 906)  (14 262)  (19 476)          (4 570) -23%           644  5% 
в т,ч.: Амортизации и брак на ДА финансирани от ДБ   (5 372)  (6 503)  (11 255)         (5 883) -52%     (1 131) -17% 

EBIT   (14 687)  (15 828)  (11 747)          (2 940) -25%        1 141  7% 

Финансови приходи (разходи) 16  48  58                (42) -72%  (32) -67% 

Печалба преди данъци  (14 671)  (15 780)  (11 689)          (2 982) -26%        1 109  7% 

Данъци -    -                    -                     -                   -     

Нетна печалба   (14 671)  (15 780)  (11 689)          (2 982) -26%        1 109  7% 

Баланс 
 

 
 

        
Собствен капитал 264 855  258 213  279 466        (14 611) -5%        6 642  3% 
Нетни активи 488 468  482 308  472 157          16 311  3%        6 160  1% 

Активи 551 849  555 302  533 236          18 613  3%  (3 453) -1% 

Задлъжнялост 64 420  75 663  58 836            5 584  9%  (11 243) -15% 

Коефициенти за: 
   

        

Рентабилност               

нетен марж -0,91 -0,96 -0,77   -18%   5% 

на собствения капитал (EBIT/собствен капитал) -0,055 -0,061 -0,042   -32%   10% 

на нетните активите (EBIT/нетни активи) -0,030 -0,033 -0,025   -21%   8% 

обръщаемост на активите (приходи/ДА) 0,039 0,038 0,041   -5%   3% 

обръщаемост на ДМА (приходи/ДМА) 0,039 0,038 0,041   -5%   3% 

Задлъжнялост               

дълг/собствен капитал - financial gearing 0,24 0,29 0,21   16%   -17% 

дълг/ активи 0,12 0,14 0,110   6%   -14% 

Ликвидност               

обща ликвидност 1,40 1,08 1,35   4%   30% 

бърза ликвидност 0,77 0,71 0,85   -9%   8% 

абсолютна ликвидност 0,63 0,36 0,50   25%   73% 

- Превозени пътници по години: 

 2010 – 27.857 млн. 
 2011 - 27.079 млн. 

 2012 - 24.585 млн. 
 2013 – 24.572 млн. 
 2014 - 23.565 млн.  
 2015 - 21.896 млн. 
 2016 - 20.327 млн. 

 2017 - 20.058 млн. 
 2018 - 20.569 млн. 
 2019 – 20.984 млн. 
 2020 – 16.810 млн.  

 
- „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД е изпълнител на Договора за извършване на 

обществени превозни услуги. Обемът на превозите е 20.045 млн. влаккилометра годишно. 
За изпълнение задължението за превоз, дружеството получава компенсации от 
Държавния бюджет, както и капиталов трансфер, с който се осигуряват средства за 
закупуване на нов подвижен състав, както и за ремонти на съществуващия. 

- През годините, БДЖ – Пътнически превози е получил средства по реда на 

капиталов трансфер, както следва: 

 2010 – 20 млн., 
 2011 – 20 млн., 

 2012 – 20 млн., 
 2013 – 20 млн., 
 2014 – 30 млн., 
 2015 – 30 млн., 
 2016 – 30 млн., 

 2017 – 35 млн., 
 2018 – 35 млн., 
 2019 – 39 млн., 
 2020 – 89 млн.  



 - За 2021г. разчетените средства от Държавния бюджет за капиталов трансфер са  
в размер на 109 млн. лв. и са предназначени, както за ремонтна дейност така и за 

придобиване на нов подвижен състав – локомотиви, пътнически вагони и мотриси. 

- В резултат на предприетите мерки и действия се отчита подобряване точността 
на услугата. В края на 2020г. изпълнението на Графика за движение на влаковете е в 

рамките на 92%, а през 2019г. изпълнението на графика е 90%. 

- Промените в текущия График за движение на влаковете 2020/2021 са насочени  
към подобряване обслужването с бързите влакове между големите административни 
центрове по основните направления от железопътната мрежа. За 2021г. обемът превози 

по Договора е увеличен със 780 хил. влаккилометри.   

- Обновяване и ремонт на подвижния железопътен състав 

 Подписан е пет годишен договор с „Алстом“ за ремонт и поддръжка на 46 
мотрисни влака ЕМВ и ДМВ Сименс, общо на стойност от 137 млн. лева; 

• Подписани са 3 договора за подемен ремонт на общо 20 локомотива 44/45 
серия, използвани в текущия график; 

• Подписан е договор за възстановяване и модернизация на 10 бр. извадени 
от текуща употреба локомотива 44/45 серия; 

• Подписан е договор за капитален ремонт на 10 електрически локомотива 
44/45 серия; 

• Подписан е договор за модернизация на 2 броя теснопътни локомотива 
серия 77000; 

• Доставка на 15 нови електрически локомотива. 
В експлоатация е 11-я локомотив от договора за доставка на 15 нови локомотива 
Смартрон. Новите локомотиви се движат в съставите на влакове по направленията 
София-Бургас-София, София-Варна-София, София-Свиленград-София и София-Кулата-
София.  

 Рециклирани и модернизирани са 15 броя вагони във вагоноремонтните 
заводи в България 
 • Изпълняват се тригодишни договори за ремонт на 227 вагона, като до 
момента са извършени средни и капитални ремонта на 163 вагона. 

- Подобряване качеството на услугата и информираността на пътниците  

- Въведена е система за резервация на места, продажба на билети и 
информационно обслужване на пътниците, позволяваща гъвкавост и онлайн 
продажби и резервации, седящи и спални места по схема, за всички 
направления и влакове. В края на 2020 г е изведена от експлоатация 
компютърната програма за билетоизддаване. 

- Въведена е валидация във влаковете с 80 бр. мобилни PDA  устройства, които 
обхващат 80% от бързите влаковете. Престои внедряване на софтуер за 
продажба на превозни документи през устройствата във влака.  

- Доставка на 30 бр. автоматизирани билетни/вендинг машини за безкасово 
снабдявани с билети и зареждане на абонаментни карти.  

 На този етап са доставени и монтирани 24 бр. билетно-касови автомати в 
най-големите гари в страната. Автоматите ще бъдат пуснати в експлоатация след 
разработване на новата функционалност в системата за билетоиздаване и резервация. 

- Функционира приложение - БДЖ Live, даващо информация в реално време за 
пристигане, заминаване и закъснения на влаковете в страната. 

- Информацията за Графика за движение на влаковете е налична и в Google Maps 
Transit.   

- Въведено е ново дигитално приложение „Радар“, чрез което потребителите 



могат да проследяват в реално време местоположението на всички пътнически 
влакове в страната. 

- За подобряване информационното обслужване на пътниците, официалната 
страница на БДЖ е с нов дизайн.  

- За подобряване качеството на  обслужване на пътниците в 41 железопътни гари 
има 84 пост терминала на касите. 

- В 9 гари са подменени 14 стари табла с монитори за визуализиране на 
движението на влаковете. 

- Създаване на пътнически консултативен съвет за подобряване качеството на 
предлаганата услуга 

 
 
2. Стратегия на дружеството  
  

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД е разработило стратегия за развитие на 
дружеството, базираща се на: 

 Подобряване на техническото състояние на подвижния състав; 
 Повишаване на качеството и конкурентоспособността на услугата; 
 Повишаване на оперативната ефективност; 
 БДЖ като желана работодателска марка; 
 Повишаване на дела на собствените приходи. 

Във визията, заложена в основата на настоящата стратегия са представени 
основните цели, които дружеството си поставя. Въз основа на тези цели са дефинирани 
определени политики, както и конкретни мерки и инструменти за тяхното реализиране. 
 
 
3. Цели пред дружеството 
         

В едногодишен хоризонт „БДЖ – Пътнически превози“ си поставя  5 /пет/ основни 
цели: 

 Елиминиране на недостига на подвижен железопътен състав до края на 
2021г., необходим за изпълнение на Графика за движение на влаковете. 

 Изпълнение на графика за движение на влаковете на 95% към декември 
2021г. 

 Повишаване на дела на собствените приходи. 
 Повишаване на удовлетвореността на работниците и служителите и 

намаляване на текучеството на персонала на ключови позиции. 

 Повишаване удовлетвореността на клиента, чрез подобряване качеството 
на услугата 

 
 

 4. Предизвикателства пред дружеството 
 

Към настоящия момент „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД е единственото 
дружество, което извършва пътнически железопътни превози на територията на Р 
България, конкурираща се с пътническия обществен транспорт /автобусен/ за къси и 
средни разстояния и авиотранспорта за дълги вътрешни и международни пътувания. 

Проучването на общественото мнение показва, че потребителите на транспортни 
услуги ценят високо комфорта, безопасността и все повече екологичността и асоциират 
железопътния транспорт с тези характеристики. Настоящето качество на услугата, 
предлагана от „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, ниската скорост на пътуване  и лошото 
състояние на железопътната инфраструктура не позволяват на дружеството да се 
възползва от това си преимущество. 



Развитието на железопътния транспорт и създаването на единно железопътно 
пространство е сред основните транспортни приоритети на Европейския съюз. 
Постигането на тези цели е възможно чрез изграждане и разширяване на европейската 
високоскоростна железопътна мрежа, осъществяване на по-голямата част от пътническия 
транспорт на средни разстояния с железопътен транспорт и оперативна съвместимост 
между отделните национални железопътни системи. Интересът към развитие на ниво 
Европейски съюз е засилен и от ключовата географска позиция на България. Приоритетно 
се инвестират средства в рехабилитация на железопътните линии в България, което в 
едно с предстоящата либерализация на пазара на железопътния превоз на пътници, 
определено ще предостави възможност за поява на нови железопътни оператори, както 
за вътрешни, така и за международни пътнически превози. 


