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„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД 

 

 
1. Текущо положение на дружеството 

 
„БДЖ – Товарни превози” ЕООД 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:175403856. 

 
Въз основа решение на Министъра на транспорта, информационните технологии 

и съобщенията, през 2011 г. Съветът на директорите на „БДЖ” ЕАД 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 23 250 870 лева, разделен на 2 325 087 дружествени дяла с 

номинална стойност от 10 лева всеки. 

 
Предметът на дейност на Дружеството е извършване на железопътни превози на 

товари във вътрешно и/или международно съобщение, наемане на локомотивна тяга и 

вагони за извършване на железопътни превози на товари, поддръжка и ремонт на 

тягов и подвижен състав, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон. 

Дружеството притежава постоянен/ безсрочен лиценз за железопътен превоз на 

товари, издаден от министъра на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията, който се преразглежда на определени периоди и в случаите, предвидени 

в приложимото законодателство. 

 
Дружеството се ръководи от един управител и структурно е изградено от четири 

основни звена – Централно управление, Поделение за товарни превози София, 

Поделение за товарни превози Пловдив и Поделение за товарни превози Горна 

Оряховица. Правата на едноличен собственик се упражняват от Съвета на директорите 

на „Холдинг БДЖ” ЕАД. 

 
Към 31.03.2021 г. списъчният състав на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД наброява 

2 448 работници и служители, в т.ч.: 

 
 Централно управление – 181 служители, структурирани в 5 дирекции и 5 

самостоятелни отдела; 1 звено, 1 сектор и Финансов контрольор - на пряко подчинение 

на Управителя. 

 Поделение за товарни превози София – 623 работници и служители; 
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 Поделение за товарни превози Пловдив – 922 работници и служители; 

 Поделение за товарни превози Горна Оряховица – 722 работници и служители. 

 
Кратко описание на текущото състояние на дружеството: 

 
ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ И ОБЕМНИ ПОКАЗАТЕЛИ към 31.03.2021 г. 

Наименование на разходите и приходите 

Отчет Бюджет Отчет 

Изменение 

Отчет 

/Бюджет 

Изменение 

Отчет / Отчет 

м.03 

2021 

м.03 

2021  

м.03 

2020 
 +/- %  +/- % 

Приходи от продажби, в т.ч.: 29 407 28 478 29 929 929 3% -522 -2% 

Превоз на товари 28 253 27 237 28 474 1 016 4% -221 -0,78% 

Други приходи от експлоатационна дейност 168 198 247 -30 -15% -79 -32% 

Други приходи 986 1 043 1 208 -57 -5% -222 -18% 

Разходи за основна дейност в т.ч: -28 992 -28 464 -29 757 -528 2% 765 -3% 

Разходи за материали -7 612 -7 127 -10 321 -485 7% 2 709 -26% 

Разходи за външни услуги -7 064 -7 379 -6 961 315 -4% -103 1% 

Разходи за персонала -14 236 -14 724 -13 087 488 -3% -1 149 9% 

Други разходи -768 -808 -600 40 -5% -168 28% 

Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство -121 144 440 -265 -184% -561 -128% 

Придобиване на машини и съоражения по стопански начин 811 1 430 772 -619 -43% 39 5% 

nEBITDA 415 14 172 401 2866% 243 142% 

Печалба/загуба/ от продажба на нетекущи ДМА и КМА 2 255 1 539 266 716 47% 1 989 748% 

EBITDA 2 670 1 553 438 1 117 72% 2 232 510% 

Приходи от финансирания 4 6 5 (2) -33% (1) -20% 

Разходи за амортизации -2 140 -1 906 -2 025 -234 12% -115 6% 

EBIT 534 -347 -1 582 881 254% 2 116 134% 

Финансови разходи 4 31 19 -27 -87% -15 -79% 

Финансови приходи -135 -117 -102 (18) -15% (33) 32% 

Нетна печалба/загуба за периода 403 -433 -1 665 836 193% 2 068 124% 

Превозени тонове (хил.) 1 772 1 726 1 917 46 3% -145 -8% 

Нетотонкилометри (млн.) 551 529 599 22 4% -48 -8% 

Списъчен брой (бр.) 2 448 2 507 2 704 -59 -2% -256 -9% 

Производителност на едно лице (хил. нетотонкм/ 1 лице ) 225 211 222 14 7% 4 2% 

Средно превозно разстояние (км) 311 307 312 4 1% -1 -0,3% 

Нетна приходна ставка превоз товари (лева/хил.нетотонкм) 51,28 51,49 47,54 -0,212 -0,4% 3,740 8% 

 

 
- Мисията на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД е да бъде ефективен и екологичен 

превозвач на товари. Освен запазване на вече съществуващите си клиенти, 

дружеството се стреми да привлича и нови такива, чрез предоставяне на гъвкави 

услуги, като по този начин служи като мост за свързване на всички индустрии в 

Република България и региона. 

- В „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД за първи път от няколко години се изпълнява 

интензивна ремонтна програма на подвижния състав, като се организира финансиране 

чрез банков кредит, за да посрещне нарастващото търсене на услугите на 

железопътния транспорт; 

 
- „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД е секторен възложител по смисъла на закона, 

като разходването на средствата се осъществява чрез провеждане на съответните 
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процедури по Закона за обществени поръчки; 

 
- Изпълняват се договори за капитален ремонт на 1 бр. локомотив 46 серия, 

ремонт на товарни вагони, както и са обявени обществени поръчки за подемен ремонт 

на 2 бр. електрически локомотива 46 серия; 

 
- За текущ ремонт на подвижния състав, дружеството разчита основно на своите 

ремонтни бази – локомотивни депа и вагоноремонтни цехове на „БДЖ – Товарни 

превози“ ЕООД,  разположени на територията на страната. 

 
- „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД се конкурира с частни железопътни 

превозвачи, но независимо от това за 3-те месеца на 2021г. дружеството е превозило 

551 млн. нетотонкилометри или с около 22 млн. повече от бюджета и с 8% по-малко от 

2020г., и твърдо заема около 53% пазарен дял в товарните железопътни превози. 

 
- Всички задължения на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД се обслужват регулярно, 

без да се нарушава нормалната оперативна дейност. 

 
2. Стратегия на дружеството 

 
„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД като ключов регионален партньор е разработило 

стратегия за бъдещето на товарните железопътни превози в контекста на политиката 

на Европейската комисия за изграждане на единна железопътна общност, която се 

базира на интегрирана инфраструктурна мрежа, оперативна съвместимост и на 

свободна конкуренция. Целта е осигуряването на ефективни, сигурни и устойчиви 

транспортни услуги на товари в Европейския съюз и региона. 

 
Стратегията за развитие на дружеството, се базира на следните основни 

ценности: 

 Задълбочени познания, свързани със спецификата на транспортната 

професия; 

 Познаване на транспортните специфики на клиентите, установяване на 

дългосрочни отношения с тях и запазване на изграденото доверие; 

 Ефективна оперативна работа и измерване на резултатите. 

 
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 

с цел утвърждаването на дружеството като  безспорен лидер на железопътните 

транспортни услуги.  

    
3. Цели пред дружеството 

 
В едногодишен хоризонт „БДЖ – Товарни превози“ си поставя 3 /три/ основни 

стратегически цели: 
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 Увеличаване на обема на превозите. Подобряване качеството на предлаганите 

услуги. 

 Финансова стабилизация на дружеството чрез реорганизация на структурата и 

оптимизиране на процесите в дружеството. 

 Създадаване на условия за подготовка на програма за модернизация на тягов 
подвижен ЖП състав. 

 
В пряка връзка с реализиране на целите на дружество е проучването, избора и 

стартиране на внедряване на съвременна „state-of-the-art“ „Интегрирана мрежва 

система за опреративно управление на превозите“. 

 
4. Предизвикателства пред дружеството 

 
В конкурентната среда в която работи, дружеството е изправено пред две 

основни задачи: 

 Увеличаване на разполагаемия тягов подвижен състав. За целта се работи в 

две направления – подобряване на състоянието на наличния такъв и подготвяне на 

процедури за закупуване на нов/втора употреба. 

 Оптимизация на работните процеси и персонал. 


