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Бланка за кандидатстване на проект по Инструмента 

за възстановяване и устойчивост 
 

1. Наименование на проекта. 

Осигуряване на устойчива и транспортна свързаност и услуга  по  електрифицирани и рехабилитирани 
ЖП участъци за 160км/ч, чрез закупуване на енергийно-ефективен и комфортен подвижен ЖП състав 
 

2. Описание на проекта (цели, основни дейности). 
 

 
БДЖ-Пътнически превози ЕООД изпълнява социална функция чрез Договора за извършване на 
обществени превозни услуги с железопътен транспорт. Ежедневно 565 влака обслужват 685 гари и 
спирки на територията на цялата страна, с което осигуряват на 90% транспортна свързаност на 
населението. Въпреки трудностите и предизвикателствата причинени от COVID-19, Дружеството 
ежедневно продължава да изпълнява в пълен обем задълженията си по Договора, като основен, а за 
много жители на населени места и единствен начин за придвижване. 
 
За периода 2020-2024 г. в БДЖ-Пътнически превози ЕООД е изготвена програма и  проведени поръчки 
за частично обновяване на подвижния състав и ремонт на съществуващия, така че да е в състояние да 
предоставя превозната услуга с необходимото качество и надеждност до 2030 г., съобразена изцяло с 
програмата за инвестиции и развитие на ДП “Национална компания железопътна инфраструктура“. 
 
Част от договора включва и осигуряване на транспортна услуга по рехабилитирани и процес на 
рехабилитация за 160км/ч електрифицирани железопътни участъци свързващи София с Варна, Бургас 
и Свиленград. 
 
Дължините на участъците са следните:  
 
София – Пловдив - Бургас - 448 км.  
София – Пловдив - Свиленград - 297 км. 
София - Пловдив – Карнобат- Варна - 545 км. 
 
Към момента превозите в посочените участъци се изпълняват с електрически локомотиви и различни 
серии пътнически вагони произведени през 70те и 80те години на миналия век. По този начин 
предлаганата услуга значително отстъпва на автомобилния транспорт, при който с по-малки инвестиции 
завзема сериозен пазарен дял в пътническите превози. За да се обезпечи движението на дневните 
влакове по посочените дестинации ежедневно са необходими 20 влакови композиции за 160км/ч, 
с които дружеството не разполага. 
В график на движението на влаковете за 2021 г. , влаковете по направления са следния брой: 
София – Пловдив – Бургас - София – до 20 влака/ден 
София – Пловдив - Свиленград – София – до 10 влака/ ден  
София - Пловдив – Карнобат- Варна -София – до 4 влака/ден 
 
В тази връзка са анализирани възможностите за закупуване на 20 електромотрисни влака за посочените  
дълги направления, които се предлагат на европейския пазар и предоставят комфортен и екологичен 
транспорт и устойчива транспортна свързаност.  
За определяне на прогнозната стойност на проекта е използвана информация е инициирана обществена 
поръчка през предходната година, „Доставка и гаранционна поддръжка на до 16 броя новопроизведени 
електрически мотрисни влака за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” EООД”, с №01605-2020-0002, 
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https://www.bdz.bg/bg/a/dostavka-i-garancionna-poddrujka-na-16-broia-novoproizvedeni-elektricheski-
motrisni-vlaka-za-nujdite , 
която предстои да бъде завършена в първото тримесечие на 2021г., в рамките на която са получени 
официални встъпителни ценови оферти от следните производители: Stadler, Alstom и Siemens. 
Предоставените стойности са подробно описани в Приложение 1- първоначално ценово предложение – 
3 бр. 
 Съгласно цитираните по-горе документи, прогнозната стойност за производство, 
доставка, гаранционна поддръжка и обучение на персонал за 1 бр. новопроизведен електрически 
мотриснен влак за дълги разстояния, предоставящ комфортен и екологичен транспорт и 
устойчива транспортна свързаност при скорост 160 км/ч, може да бъде определена като 
осреднената между предложените такива от производителите стойност, а именно: 

 
В обобщение, прогнозната стойност на проект „Осигуряване на устойчива и транспортна свързаност и 
услуга  по  електрифицирани и рехабилитирани ЖП участъци за 160км/ч, чрез закупуване на енергийно-
ефективен и комфортен подвижен ЖП състав“ се определя в размер на 312 069 901,20 лева без ДДС.  
При следните условията и начин на плащане: 

 До 25% от общата стойност на договора - авансово плащане след подписване на договора; 

 Не по-малко от 75% от единичната стойност на електромотрисен влак- плащане след приемане 
на всеки един от тях; 

Прецизирани са следните базови параметри,  4 или 5 секционни мотриси, с минимум 280 места и с 
повишен комфорт за пътниците, секции с първа, втора класа и специално съобразени с 
необходимостите на трудноподвижните лица места и санитарни помещения, детски колички и 
велосипеди, видеонаблюдение, WI-FI и възможност за кетъринг зона.  
Проектът е насочен към обучение на жени машинисти, политика на интеграция, която вече е 
въведена в големите европейски железници.  
При предоставяне на базовия комфорт за пътуване с железопътен транспорт съгласно изискванията на 
Регламент (ЕО) 1371/2007, основни критерии са покупната цена на мотрисите, както и стойността на 
тяхната поддръжка и разходите за превоз на единица пътник.  
На база състоянието на пазара на железопътния подвижен състав се очаква новопроизведените 
електрически мотриси да се доставят в рамките на до 30 месеца от датата на подписване на договора. 
Инвестиционния проект е част от общия план за подобряване на условията за превоз на пътници и 
стратегическо развитие на държавните железници, включващ обновяване на съществуващия парк и 
закупуване на нов подвижен състав, като по този начин дружеството ще отговори на 
предизвикателствата в съвременните конкурентни условия. 
Проектът ще допринесе  за  изпълнение на поетите ангажименти от страна на България за развитие на 
железопътната  инфраструктура, достигайки европейските стандарти за стабилно развитие на Транс-
европейската транспортна мрежа. 
 
Основни цели: 
 
- Подобряване на конкурентоспособността на железопътния транспорт в сравнение с другите видове 
транспорт, особено чрез прехвърлянето на пътници от автомобилния към железопътния транспорт, 
което би довело до по-ниски емисии на парникови газове, т.е. до  намаляване на общото отрицателното 
въздействие на транспорта върху околната среда. 

Вид ПЖПС 

Стойност на производител в лв. без ДДС 

Обединение 
Консорциум Щадлер/ 
Stadler 

Алстом 
Феровиариа С.п.А/ 
Alstom 

ДЗЗД“ СТБ Трейнс“/ 
Siemens 

Новопроизведен 
електрически 
мотрисен влак  16 286 451,00 14 852 500,00 15 671 534,18 

Прогнозна стойност за производство и доставка на 
новопроизведен електрически мотрисен влак: 

15 603 495,06 
7 977 940,34/Euro 

https://www.bdz.bg/bg/a/dostavka-i-garancionna-poddrujka-na-16-broia-novoproizvedeni-elektricheski-motrisni-vlaka-za-nujdite
https://www.bdz.bg/bg/a/dostavka-i-garancionna-poddrujka-na-16-broia-novoproizvedeni-elektricheski-motrisni-vlaka-za-nujdite


 
 

Стр. 3 
 

- Надграждане и визуализация на проектите за обновяване и рехабилитация на железопътната 
инфраструктура, изпълнени или в процес на реализация от ДП НКЖИ. 
 

3. Бенефициент. 

      Холдинг БДЖ ЕАД през дъщерното си дружество БДЖ-Пътнически превози ЕООД 

4. Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи1. 

      Период на изпълнение на проекта: 36 месеца при следния времеви график: 

 

Месеци 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 

Предпроектен 
анализ 

Х                                    

Изготвяне на 
тръжна 
документация  

Х                                    

Стартиране на 
обществена 
поръчка  

  Х                                  

Работа на 
комисията  

   Х Х Х                               

Сключване на 
договор с 
избрания 
изпълнител 

      Х                              

Доставка на 
първия лот 
мотрисни 
влакове 

                       Х Х Х           

Окончателна 
доставка  

                                  Х Х 

Пускане в 
експлоатация 

                       Х Х Х         Х Х 

 

 

4.1. Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение? 

                 Веднага 

5. Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, 
европейско финансиране, частно финансиране, МФИ). 

            Индикативната стойност на проекта възлиза на  312 069 901,20 лева без ДДС. 
            217 600 000 европейско финансиране и 94 469 901,20 частно съфинансиране през EUROFIMA- 
финансовата институция на европейските железници. 

5.1. Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход: 

                                                
1 Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за 

възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от 
финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост. 



 
 

Стр. 4 
 

- Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) - …% 
- Физически капитал (закупуване на машини и съоръжения с включена поддръжка) - 100% 
- Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация…) - …% 
- Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги …) - …% 
- Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер…) - …% 

 

6. Индикатори 

6.1. Индикатор/и за резултат 
 

Намаляване с до 30 % на използвания обем тягова електроенергия на влаккилометър за обслужване на 
влакове в състав – електрически локомотив + 5 вагона на разстояние 448 км ( София-Пловдив-Бургас)  
 

- Начална стойност – 17,05 kW/km [2021 година] 
- Междинна стойност -  14,20 kW/km [24 месец/ 2023 година] 
- Крайна стойност –11,90 kW/km [36 месец/ 2024 година] 

 

Подобряване на транспортната свързаност, чрез намаляване на времепътуването на разстояние 448 км 
( София-Пловдив-Бургас)  

- Начална стойност – 6:00 ч. [2021 година] 
- Междинна стойност -  5:00 ч. [24 месец / 2023 година] 
- Крайна стойност – 4:30 ч. [36 месец / 2024 година] 

 

6.2. Индикатор/и за ефект 

Увеличение на превозените пътници с железопътен транспорт  

- Начална стойност – 18 млн [2020] 
- Междинна стойност – 22 млн [2024] 
- Крайна стойност – 25 млн [2027] 

7. Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП? 

Да  

7.1. Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще 
бъдат предмет на обществената поръчка? 

100% 

7.2. Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ? 

Подготовка на документация - 1 месец 
Стартиране на обществена поръчка - 3 месеца  
Сключване на договор след стартиране на обществената поръчка - до 6 месеца  
Доставка от подписване на договора - до 30 месеца 

8. Демаркация и допълняемост. 

8.1. Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), 
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опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти. 

 
                 Реализираните инвестиционните проекти за обновяване на подвижния ПЖПС с пълно 
обновяване на собствени вагони и доставка на високо продуктивни и енергийно ефективни електрически 
локомотиви и електромотрисни влакове в периода 2020-2024 са: 
 
Доставка на 15 новопроизведени електрически локомотива, за които е сключен договор и е започнала 
доставка в периода 12.2020-12.2021г.  
https://www.bdz.bg/bg/a/dostavka-i-garancionna-poddrujka-na-10-broia-novoproizvedeni-magistralni-
elektricheski-lokomotivi-za 
Проект за рециклиране и пълно обновяване на собствени пътнически вагони, по който предстои да бъдат 
приключени 15 бр. 
https://www.bdz.bg/bg/a/retsiklirane-na-7-sedem-broya-ptnicheski-vagoni-sobstvenost-na-bdzh-ptnicheski-
prevozi-eood-delima-na-7-sedem-obosobeni-pozitsii 
 
https://www.bdz.bg/bg/a/retsiklirane-na-8-osem-broya-ptnicheski-vagoni-sobstvenost-na-bdzh-ptnicheski-
prevozi-eood-delima-na-osem-obosobeni-pozitsii 
Проектите са изцяло обезпечени с национално финансиране през капиталовия трансфер за 2020 г. и 
2021 г. по Договора за извършване на обществени превозни услуги с железопътен транспорт. 
 
В процес на реализация е проект „Доставка и гаранционна поддръжка на до 16 броя новопроизведени 
електрически мотрисни влака за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” EООД”, обществената поръчка 
№ 01605-2020-0002, за който предстои да бъде завършена в първото тримесечие на 2021г.  
https://www.bdz.bg/bg/a/dostavka-i-garancionna-poddrujka-na-16-broia-novoproizvedeni-elektricheski-
motrisni-vlaka-za-nujdite 
Проектът, ще бъде обезпечен с национално финансиране през капиталовия трансфер по Договора за 
извършване на обществени превозни услуги с железопътен транспорт. 
 
Посочените проекти представляват първите два етапа от цялостната ремонтна и инвестиционна 
програма на Дружеството, обезпечени с национално финансиране през капиталовия трансфер по 
Договора с държавата, с цел да предоставя конкурентна превозна услуга с необходимото качество и 
надеждност през следващите 15г.  
Третия етап на програмата е предмет на настоящия проект, основно обезпечен с европейско 
финансиране и съфинансиран от дружеството чрез кредит от EUROFIMA, на което дружеството е 
акционер. 
 
В обобщение и на база предходната информация, описаните в настоящия проект дейности и 
предвидените разходи не са финансирани по други проекти от Европейския съюз и/или националния 
бюджет/други донорски програми, както и не са предвидени за финансиране в бъдеще.  
 

8.2. Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно 
управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за 
изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект. 

Проектът ще допълни и визуализира проектите за рехабилитация и ново строителство на 
железопътната инфраструктура, достигайки европейските стандарти за стабилно развитие на Транс-
европейската транспортна мрежа. 

9. Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на 
Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 
г.? Моля, опишете как. 

https://www.bdz.bg/bg/a/dostavka-i-garancionna-poddrujka-na-10-broia-novoproizvedeni-magistralni-elektricheski-lokomotivi-za
https://www.bdz.bg/bg/a/dostavka-i-garancionna-poddrujka-na-10-broia-novoproizvedeni-magistralni-elektricheski-lokomotivi-za
https://www.bdz.bg/bg/a/retsiklirane-na-7-sedem-broya-ptnicheski-vagoni-sobstvenost-na-bdzh-ptnicheski-prevozi-eood-delima-na-7-sedem-obosobeni-pozitsii
https://www.bdz.bg/bg/a/retsiklirane-na-7-sedem-broya-ptnicheski-vagoni-sobstvenost-na-bdzh-ptnicheski-prevozi-eood-delima-na-7-sedem-obosobeni-pozitsii
https://www.bdz.bg/bg/a/retsiklirane-na-8-osem-broya-ptnicheski-vagoni-sobstvenost-na-bdzh-ptnicheski-prevozi-eood-delima-na-osem-obosobeni-pozitsii
https://www.bdz.bg/bg/a/retsiklirane-na-8-osem-broya-ptnicheski-vagoni-sobstvenost-na-bdzh-ptnicheski-prevozi-eood-delima-na-osem-obosobeni-pozitsii
https://www.bdz.bg/bg/a/dostavka-i-garancionna-poddrujka-na-16-broia-novoproizvedeni-elektricheski-motrisni-vlaka-za-nujdite
https://www.bdz.bg/bg/a/dostavka-i-garancionna-poddrujka-na-16-broia-novoproizvedeni-elektricheski-motrisni-vlaka-za-nujdite
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В препоръка на Европейския съвет относно Националната програма за реформи на България за 2020 г. 
и съдържаща становище на Съвета относно конвергентната програма на България за 2020 г. се посочва, 
че покритието и качеството на транспортната инфраструктура а оттам и предоставяната услуга в 
България остават под средното ниво за ЕС, а трансевропейската транспортна мрежа все още не е 
завършена. Отправена е препоръка за съсредоточаване на инвестициите в областта на зеления и 
цифровия преход, по-специално в областта на чистото и ефективно производство и използване на 
енергията и ресурсите, екологичната инфраструктура и устойчивия транспорт, като допринася за 
постепенната декарбонизация на икономиката.  
Подобни са и констатациите, заключенията и препоръките от предходния доклад на Съвета от 2019 г.   
В изпълнение на горните препоръки за преодоляване на констатираните слабости е необходимо да 
бъдат подкрепени проекти от железопътния сектор, които повишават неговата конкурентоспособност и 
го правят предпочитан начин за придвижване. Такъв по своята същност е предложеният проект. 
Неговото изпълнение ще допринесе за отразяване на препоръките на Европейския съвет към България, 
насочени към транспорта. 

10. Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как. 

- Проектът ще допринесе за подобряване на безопасността и модернизацията на  железопътния 

сектор, до реформирането му чрез постигане на оперативна съвместимост съгласно 

изискванията на ТСОС. 

- Реализацията на подобни проекти ще подпомогне прилагането в цялост на Регламент (ЕО) № 

1371/2007 относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт. 

- Подобряването на услугата предоставяна с екологичния железопътен транспорт, ще го 

направи предпочитан в сравнение с другите видове транспорт и ще допринесе за 

увеличаването на пътниците за сметка на автомобилния, което би довело до намаляване на 

общото отрицателното въздействие на транспорта върху околната среда чрез неговата 

декарбонизация. 

- Проектът има принос към общоевропейските политики за достъпност на транспорта и равенство 

между половете. 

- Проектът ще има и косвен принос към цялостната концепция за реформи в  пътната 

безопасност, с намаляването на трафика по републиканската пътна мрежа. 

11. Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо 

развитие? Моля, опишете как. 

В последния годишен доклад на ЕК за България за 2020 г. по отношение на транспорта се отчита, че 

страната ни има ограничен напредък в контекста за устойчивост, защото специално за железопътната 

инфраструктура са необходими сериозни усилия за избягване сегментирането на модернизирани и 

немодернизирани участъци. Посочва се, че железопътният транспорт има ограничен принос към общите 

приходи от транспорта, което поставя под въпрос неговата устойчивост. 

Финансирането за развитие на железопътния транспорт и в частност на конкретния проект ще допринесе 

за повишаване на устойчивостта и ще подпомогне визуализацията на инвестиционните проекти на ДП 

НКЖИ.  Изпълнението на проекта ще допринесе до намаляване на общото времепътуване по дългите 

трасета с  възможност за изготвяне и обезпечаване на тактов график с допълнителни влакове за 

подобряване на транспортната свързаност между малките населени места с областните центрове и 

едновременно с това ще окаже позитивен трансграничен ефект за транспортните връзки между 

България и Турция. 
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Ще бъде подобрено качеството на услугите и непрекъснатостта на транспортните потоци, чрез 

обновяването на ЖП инфраструктурата и подвижния ЖП състав от гледна точка на безопасност, 

сигурност, ефикасност, устойчивост на климатични условия, които имат пряко въздействие върху 

устойчивото икономическо развитие.  

Предвидените дейности няма да имат значително отрицателно въздействие върху компонентите и 

факторите на околната среда, нито ще предизвикат увреждане на местообитания на видове в 

защитените зони от европейската мрежа Натура 2000. Не се очакват емисии на парникови газове в 

атмосферния въздух, тъй като дейностите не са свързани с генерирането на такива.  

Всичко това ще има пряко въздействие и принос към зеления преход на Европа.  

       12. Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие 

БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как. 

Проектът има пряка връзка с целите на НПР България 2030 и неговото изпълнение е в съответствие с 

Приоритет П7 – „Транспортна свързаност“, 7.1 „Железопътен транспорт“ и Област на въздействие 7.1а 

– „Управление на железопътния сектор“ и 7.1б – „Железопътна инфраструктура“. 7.1в– „Подвижен 

състав“. Там е записано, че железопътният транспорт ще остане приоритетна област в 

транспортната политика, като секторът ще се развива и управлява по начин, който да му позволи да 

се конкурира ефективно на транспортния пазар, като осигурява качествени пътнически превози за 

клиентите, да инвестира разумно и поддържа необходимите активи в добро състояние и да се издържа 

финансово с приемливо ниво на подпомагане от държавата. Ще продължат усилията за подобряване 

на качеството на предлаганата транспортна услуга в страната. Изпълнението на предложения 

проект ще има принос към постигане на горепосочените цели и приоритети на НПР БГ2030. 

 

13. Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в 

Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете 

как. 

В раздел Измерение „Енергийна ефективност“ на ИНПЕК е посочено, че планираните политики, мерки 

и програми за постигане на индикативните национални цели за енергийна ефективност за 2030 г., както 

и на другите цели за насърчаване на енергийната ефективност в сектор Транспорт изискват усилията 

да бъдат насочени към разгръщане на електрическата мобилност, развитието и стимулиране 

използването на обществения електрически транспорт, както и към ускоряване интеграцията на 

съвременни технологии в иновативния железопътен сектор.  

В допълнение, основните цели на политиката за намаляване на емисиите на парникови газове в сектор 

Транспорт са намаляване на товарите, предназначени за превоз с моторни превозни средства на 

разстояние повече от 300 км, като се пренасочат към по-екологосъобразни видове транспорт, 

например железопътния транспорт, в съответствие с Третия национален план за действие по 

изменението на климата 2013-2020 г. (продължен до 2030 г.) 

Основните мерки, чрез които България се стреми да подобри енергийната ефективност в сектора, 

включва увеличаване дела на обществения електрически транспорт чрез обновяване на 

железопътния подвижен състав. 

Имайки предвид горепосочените приоритети и мерки в ИНПЕК може да се направи заключението, че 

предложеният проект ще има принос за тяхното осъществяване в областта на енергийната ефективност 

на железопътния транспорт. 

 


