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ПРЕДГОВОР 

 

Дълбоките изменения в икономическия и политическия живот са 

вътрешно присъща черта на общественото развитие. Този сложен и 

закономерно протичащ процес поражда богата и оригинална по характер 

проблематика, част от която са и проблемите на стопанското управление. 

Разширяването на познанието в тази област е основа на използването на 

модерните методи при изследването и усъвършенстването на системите за 

управление на стопанските системи, в това число и на транспорта. 

Проблемът за усъвършенстване на управлението не е нов. В тази 

област работят голям брой учени и практикуващи мениджъри, има много 

изследвания, научни трудове и практически достижения. Независимо от това 

считаме, че по-нататъшните търсения са актуални и необходими по 

следните причини: 

 Управлението играе решаваща роля за повишаване ефективността 

на стопанските системи, за тяхното съхранение, функциониране, 

адаптивност и развитие; 

 Интегрирането на теорията и практиката изисква по-нататъшно 

разработване на проблемите за системите за управление и тяхната 

конкретизация за стопанските системи. Това се отнася и за транспортните 

системи. Управлението на транспорта може да се осъществи чрез познаване 

и използване на достиженията на теория на управлението и тяхната 

практическа реализация; 

 Независимо от големия брой изследвания и разработки в областта 

на стопанското управление на транспорта, все още голяма част от научните 

и практическите проблеми могат да бъдат разработени в контекста на 

новите икономически условия на функциониране и развитие. 

Целите на настоящия труд са пряко свързани с необходимостта 

обучаваните да получат достатъчни познания в областта на теорията на 

управлението и приложението на съвременните научни постижения при 

управление на стопанските системи, каквито са и транспортните системи. 

Основните цели са: 
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 Представяне  на постиженията на теорията на социалните системи 

за управление и на тази основа определяне на научен и практически подход, 

съответстващ най-пълно на управлението на транспортни системи; 

 На базата на анализ на отделните транспортни подотрасли и 

системи, да се очертаят основните теоретични и методически проблеми, 

обхвата на комплексното изследване и основните подходи при 

управлението; 

 Извеждане на основните принципи и подходи за изграждане на 

ефективна система за управление; 

 Формулиране на основните етапи от технологията на управление, 

включващи главните функции и дейности, осигуряващи осъществяването на 

управлението; 

 Формулиране на основните изисквания, които следва да се спазват 

при внедряване на усъвършенствани модели на системата за управление в 

транспорта; 

 Представяне на основните характеристики и етапи в развитието на 

Европейската транспортна система. 

Транспортът се изследва от позициите на системния подход. Това 

предполага разглеждане на транспорта като голяма и сложна система. 

Посочения подход дава възможност за широко използване постиженията на 

съвременната наука. Повишаването на ефективността на управлението и на 

цялостното функциониране на транспортните системи в съвременните 

условия е невъзможно без задълбочени теоретични и практически познания. 

Една от основните задачи, които стоят за решение на съвременния етап, е 

комплексното разкриване на проблемната ситуация в големите стопански 

системи. Това е основа за определяне и на комплекса от задачи, които си е 

поставил авторът на настоящия учебник. 
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СОЦИАЛНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

1. Същност на социалните системи и тяхното управление 

В основата на стопанския живот е единството на свързани помежду си 

и взаимодействащи си обекти, обединени в системи. Повечето сериозни 

изследвания на системни обекти подчертават трудността да се формулира 

общоприемливо определение на категорията "система". Заедно с това е 

възможно да се очертае едно  "инвариантно" съдържание на това понятие, 

формулирано от М.Г.Гаазе-Рапопорт като съвкупност на някакви обекти 

заедно с връзките между тях, разглеждана като нещо цялостно. Голяма част 

от определенията на категорията "система" не разкриват диалектиката 

между елементите на системите, взаимодействието с околната среда и 

интегралните им характеристики. В тази насока интерес представлява 

определението на Сл.Мутафчиев: "Системата е философска категория - 

отражение на обективно реални, относително обособени, структурирани 

/състоящи се от взаимодействащи си елементи/ обекти, които при 

взаимодействие с околната среда проявяват интегрални характеристики"1. 

Цитираното определение се отличава със своето общо 

методологическо съдържание, разкрива обективността на системите, 

тяхната сложност и диалектика, въпреки че не задоволява всички 

изисквания. Един от възловите методологически въпроси на съвременната 

теория на системите е правилно да се определят най-перспективните 

области и направления на системния анализ. Перспективността на 

многоаспектния анализ на проблема за системите особено ясно изпъква, 

като се вземат предвид постиженията на някои специфични направления на 

системния подход.  

Особено важно значение за управлението има развитието на теорията 

за т.нар. големи системи. 

Съобразно със степента на сложността си системите биват2:  

 малки или прости системи;  

 големи или сложни системи;  

                                                           
1 Мутафчиев, Сл.- Система и структура- философско методологически проблеми 
2 Поваров, Т.Н. – Об уровнях сложности системи, Методологические проблемы кибернетики, т.II 
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 превръщащи се или ултрасложни системи;  

 парадоксални или свръхсистеми.  

Понятието "Голяма система" възниква в процеса на изследване на 

особеностите на различните системни обекти. Налице са сериозни усилия 

да се създаде теория на големите системи, да се опишат характерните 

белези на системите, отнасящи се към този клас. Въпреки това считаме, че е 

възможно още по-пълно разкриване характера на големите системи, като се 

вземе под внимание наличието на съвкупност от взаимодействащи си 

подсистеми, които в своята диалектика определят вътрешните 

характеристики на системата. Това допълва формулираните вече 

особености на системните обекти и заедно с позициите на други автори 

може да послужи като основа за работно определение на категорията 

"голяма система" като : система, изградена /структурирана/ от 

относително самостоятелни подсистеми, които в процеса на 

взаимодействие пораждат интегралните характеристики на 

обекта.   

На тази основа можем да посочим по-важните особености на големите 

системи:  

 изключителна сложност;  

 разнообразие на връзките;  

 процесите и възможностите за движение и развитие;  

 сложни и разнообразни структури;  

 висока степен на йерархичност и субординация на различните 

равнища; 

 вероятностност с голям брой параметри и нелинейни връзки;  

 динамичност;  

 наличие на части с относително самостоятелни програми на 

поведение. 

Съществува голямо разнообразие при класификацията на големите 

системи. Различните автори ги определят като: химически; физически; 

геологически; биологически; технически; социални; системи с изкуствено и 
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естествено съдържание; съществуващи в живата и нежива природа и 

обществото и др.. 

За целите на стопанското управление най-важният и най-сложен 

методологически въпрос е да се направи преход от теорията на големите 

системи изобщо към анализа на големите стопански системи, каквито са и 

транспортните системи. Считаме че този преход може да се извърши най-

пълно при разкриване на конкретните белези и свойства на стопанските 

системи. Стопанските системи в определена степен отразяват основните 

характеристики на обществото и са по-низши в йерархическо отношение 

социални системи. Като най-характерни белези могат да се отразят както 

тяхната човешка природа и същност, като вид социални системи, така и 

техните специфични характеристики, произтичащи от производствените, 

научно-технически, търговски и т.н. функции. 

Краткият анализ на същността на системите разкри комплексния и 

универсален характер на това понятие. Управлението, като основен елемент 

на социалните системи, отразява техния интегрален характер. Управлението 

се проявява по различен начин при различните системи, което е причина за 

изключителното многообразие на определенията на това понятие. По-

голямата част от определенията представят управлението като 

целенасочена дейност за въздействие върху определена организирана 

система чрез изпълнение на определени функции. Тук ударението е 

поставено върху предварително "организираната система", но 

организирането е също управляем процес. 

Определението, давано от представители на американската школа, е 

следното: "Управлението е процес, при който един или повече индивиди 

координират действията на останалите с цел да постигнат резултати, които 

е невъзможно да бъдат постигнати индивидуално"3. Тук особеното е, че 

управлението се формулира като процес, но отделните автори имат 

различни позиции за функциите и основните елементи на системите. 

От краткия анализ може да се направи извода, че управлението 

отразява единството и връзките на явленията чрез понятията процес, 

организация, система. Можем да изведем следното определение на 

                                                           
3 Донъли, Д.Х.; Гибсън, Д.Л.; Иванчевич, Д.М. – Основи на мениджмънта 
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управлението - "Съзнателен процес за осъществяване на основните 

функции, чрез които се осигурява функционирането и съхранението 

на системите при съобразяване с вътрешни и външни 

ограничителни условия."  

Управлението на стопанските системи включва три взаимно свързани 

задачи /Фиг.1/: 

1. Управление на дейността и организациите; 

2. Управление на хората; 

3. Управление на производството и операциите. 

Фиг. 1  Същност на управлението 

Независимо от предмета на дейност на стопанската система, в 

процеса на управлението се реализират тези три задачи. Очертава се 

изводът, че управлението излиза извън рамките на решаването на 

поведенчески проблеми, то е нещо повече и от планиране на бъдещето и от 

изграждането и реализацията на технологиите. Управлението е 

едновременно всичко това. Управлението изисква знания и умения, които са 

адекватни и на трите задачи, както и на системите и тяхната структура от 

взаимно свързани елементи. Това е отправната точка за изучаването му. 

2. Основни характеристики на управлението на социалните, в 

това число и стопанските системи 

Развитието и утвърждаването на управлението е съпътствало цялата 

история на човечеството. То е вътрешно присъща, неотменна 

характеристика на обществото като относително самостоятелна система. 

 

ОСНОВНИ УПРАВЛЕНСКИ ФУНКЦИИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ И 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ХОРАТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВОТО И 

ОПЕРАЦИИТЕ 
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Като средство за регулиране на поведението на управляваните обекти за 

постигане на определени цели, управлението е присъщо на всяка човешка 

дейност. 

Анализът на литературата в областта на управлението създава 

условия за много "свободни" интерпретации за същността и структурата 

както на управлението, така и на обектите за изследване и анализ. Най-

съществените причини за това са следните: 

 Управленската наука е сравнително млада и все още липсва 

единна позиция за границите на нейното поле за изследване.  

 Като следствие от това са широките възможности за избор на 

проблемните области за изследване в съответствие с изследователския 

подход, спецификата на обекта и научната и практическа позиция на 

авторите. 

 Трудно е да се посочи изследване, в което липсва анализ на 

същността на управлението и еволюцията на управленската наука.  

Тази дейност е съзнателна и целенасочена  Тя е присъща само на 

човека, който може да прояви своята социална същност в рамките на 

общност. В рамките на тази общност и чрез усилията на "всички" в нея се 

решават проблемите за устройството, развитието и целите на социалната 

общност и за отношенията в самата социална структура. Всички посочени (а 

те са само част от безкрайното множество) задачи са продукт на социални 

дейности, съответно процеси, които са обект на управление. Реализацията 

им се осъществява чрез планиране, организиране, координиране, 

структуриране, ресурсно осигуряване и т.н. 

Управлението има общностен характер  То е свързано с човека, 

който съществува като такъв само в рамките на общност, а решенията за 

нейното оцеляване и развитие е колективна задача. Тоест управлението има 

априори общностен характер и трябва да удовлетворява перспективното 

развитие на организациите като цяло. 

Управлението е по-всеобхватна категория от регулирането, 

характерно за природните процеси. То включва не само регулирането на 

отклоненията от предварително зададената посока при реализация на 
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процесите, но и управление на процесите, свързани с организирането на 

системата, нейното структуриране, целевата ориентация и други. 

Управлението e творчески процес, който обхваща целия комплекс 

от дейности, свързани с изграждането, съхранението и развитието на 

социалните организации. То не е само средство за запазване същността, 

целостта и функционалните характеристики на обекта, но и творчески 

процес за промяна, за съзнателно поставяне на цели и определяне на 

средствата за тяхната реализация в динамично променящата се среда. 

Управлението е процес, изискващ специални знания за характера и 

спецификата на връзките, процесите и отношенията в организацията. 

Интегрален характер на управлението Чрез него се интегрират 

всички функции, отношения, връзки и процеси в системата. 

Управлението е обусловена от обществените и природните 

закони дейност. Това единство отразява възможностите за избор на 

алтернативи, както и да се прилагат различни подходи, методи и техники за 

управление. Заедно с това познаването на обективните закони е 

задължително условие за разкриване на факторите, от които зависи 

ефективното управление. 

Управлението за целите на социалната ефективност и прогрес, може 

да бъде само научнообосновано. Нарастващото значение и роля на 

научното управление и необходимостта от нови методи за познание и 

тяхното практическо приложение са две страни на един и същи процес. 

Изследването, анализът и управлението на все по-сложните и разнообразни 

процеси в социалното битие обективно води до специализация на научната 

и практическата дейност. Паралелно с това цялостното изследване и научно 

обяснение на явленията е възможно само чрез разглеждането на обектите 

като единни цялостни, динамични образувания, т.е. системи. С това е 

свързана появата и бурното развитие на системните и ситуационните 

направления в науката и практиката.  

Системността на управлението е негова най-съществена 

характеристика. Това качество на управлението дава възможност да се 

разкрият по нов всеобхватен и максимално обективен начин неговите 

характеристики. Големите различия в позициите относно системния 
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УПРАВЛЯВАЩА ПОДСИСТЕМА 

УПРАВЛЯВАНА ПОДСИСТЕМА 

характер на управлението показват сложната същност и структура на 

управленския процес.  

Управлението се осъществява винаги в конкретна среда с определени 

характеристики, а субекта на управление следва да познава и цялото и 

частта и да прилага управленски техники, които осигуряват хармоничност в 

развитието. 

3. Субект и обект на управлението 

Стопанските системи са продукт и същевременно сфера на действие 

в специфични области на човека, който анализира процесите и явленията 

през призмата на една или друга степен на познания и може да въздейства 

върху системата по един или друг начин. Тази диалектика между обект и 

субект в стопанската система е изключително сложна и не се подава на 

цялостна алгоритмизация както в техническите системи. 

Всяка система има механизми, чрез които се осъществява 

регулиращото въздействие върху нейните компоненти. Регулиращото 

въздействие в стопанските системи се осъществява чрез взаимодействието 

между управляваната и управляващата подсистеми /фиг.2/.  

фиг.2  Принципна структура на система за управление 

 

Необходимо е да се отбележи, че такъв вид най-прости системи за 

управление не са изолирани. Те взаимодействат както с външната среда, 

така и помежду си. Същите могат да представляват елементи на 

управляемите и управляващите подсистеми и да образуват йерархията на 

системите за управление /фиг.3/.  
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Фиг.3 Йерархичност на системите за управление 

По същество правилното насочване на регулиращото въздействие е 

в основата на усъвършенстването на системата за управление. То е 

свързано с определяне на компонентите и елементите на системата, на 

тяхната същност и взаимодействие. В.Г.Афанасиев изброява следните 

компоненти на системата: същност, качествена специфика и присъщите й 

системни интегрални характеристики; структура; функции; системни фактори 

и механизми осигуряващи цялостността на системата, нейното 

усъвършенстване и развитие; комуникации с външната среда и история. 

Наред с това той сочи и следните други основни компоненти: вещите; 

идеите; процесите; човека. Според Дж.Е.Розенцвайг и Ф.Е.Каст съществуват 

следните елементи /подсистеми/: цели и стойности; технологии; структури; 

социално-психологически аспекти; мениджмънт. Е.Развигорова описва 

следните основни елементи: структура, функции, управляващ цикъл, 

механизми, технология на управлението. С.А.Федоров изброява: вещите, 

хората и труда. Ив.Николов определя като компоненти "елементите и 

връзките, които ги обединяват", където "определянето на компонентите 

изчерпва най-общата характеристика на всяка система". По нататък 

елементите се определят като "качество, свойство, нещо /предмет, процес/ 

от явлението, приемано като част, която не се подлага на анализ. 

Изясняването на същностната характеристика на стопанските 

системи е свързано с разкриване и на съставящите ги елементи.От краткия 

преглед на литературата се вижда, че голяма част от авторите смесват 

категориите компонент и елемент. Съществуват и научни изследвания, в 

В3 

А4 А3 А5 А6 

В4 В5 В6 

А1 А2 

В1 В2 
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които се правят опити за тяхното разграничаване чрез определяне на 

компонентите като по-обща категория, свързана с най-общите 

характеристики на системите. Поради важността на този проблем за анализа 

приемаме, че съществуват елементи от по-висок ранг, обуславящи 

системността на даден обект. Предложеният подход помага за по-пълно 

изясняване същността и спецификата на системите за управление. За по-

голяма простота по-нататък ще използваме само с категорията "елемент". В 

този смисъл като осигуряващи съхранението и функционирането на 

стопанските системи можем да посочим следните елементи от първи ранг:  

 материални обекти;  

 човека и неговите идеи;  

 връзките и отношенията между тях. 

В същото време като разкриващи най-пълно специфичните 

особености, условията на съществуване и развитие и интегралните 

характеристики на стопанските системи могат да се изведат следните 

елементи от втори ранг/фиг.3/:  

 цели на системата /стратегия и тактика/;  

 функции и цикъл на функциониране и управление, управленски 

технологии;  

 структури /производствена, управленска и др./;  

 ресурси на системата.  

Тук може да бъде разгледан модела Rsys
4 на системата за 

управление/система Радков/.   Основните положения, които са спазвани при 

формиране на набора от елементи /цели, функции, структура, ресурси, 

регулаторни механизми и процеси/, са следните: 

 максимална степен на интегралност на елементите;  

 минимален брой елементи на макроравнище; 

 възможност за тяхната и промяна според потребностите по 

равнища или процеси 

 всеки от тях се отнася за управляващата и управляваната 

подсистема.  

                                                           
4 Радков, Й.Б. – Мениджмънт наука и практика 
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ЦЕЛИ 
 

ДЪРВО НА ЦЕЛИТЕ 

 
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА 

ФУНКЦИИ 
 

ЦИКЪЛ НА 

ФУНКЦИОНИРАНЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ 

 

УПРАВЛЕНСКИ 
ТЕХНОЛОГИИ 

СТРУКТУРИ 
 

УПРАВЛЕНСКА 

 

ПРОИЗВОДСТВЕНА 

РЕСУРСИ 
 

МАТЕРИАЛНИ 

ТРУДОВИ 
ФИНАНСОВИ 

ИНФОРМАЦИОННИ 

ОБЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕТО 

Необходимо е да се подчертае, че е невъзможно да се разкрият и 

изследват всички елементи на стопанските системи за управление. Като 

отделни елементи могат да се посочат кадрите, редица процеси, 

информацията и т.н..  

Стопанските системи за управление не могат да бъдат изследвани и 

усъвършенствани без да се отделят  и тези елементи и без да се изведат 

основните насоки за тяхното усъвършенстване. Считаме обаче, че 

формулираните четири основни елемента интегрират по определен начин 

останалите и са по-общи от тях. При изследването и усъвършенстването на 

конкретни стопански системи за управление е необходимо усилията да се 

насочат в най-характерните системообразуващи елементи. Обединяването 

на някои елементи на по-високо равнище или разглеждането им като 

ресурси не намалява тяхното значение, а създава предпоставки за единна 

теоритико-методологична основа за изследване и усъвършенстване /фиг.4/ :    

Фиг. 4  Елементи на система за управление 

За да се осъществи цялостно изследване и усъвършенстване на 

голяма стопанска система е необходимо обединяване на научни знания, 

които са обект на различни научни дисциплини. Такъв комплекс от 

интердисциплинарни научни знания е системната теория. Като 
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методологическа предпоставка тя съдържа инструментариума, средствата, 

методите и процедурите за осъществяване на системния подход. Въпреки 

широката гама от проблеми, свързани с прилагането на системния подход 

считаме, че на ниво голяма стопанска система е необходимо обединяване 

на методи и подходи на базата на математическия и логически път на 

изследване, поради ограничените възможности за пълна формализация на 

повечето процеси в тях. Това предполага цялостна индентификация на 

стопанската система и формулиране на някакъв краен ред от елементи с 

реални възможности за комбинация. При това на анализ се подлагат 

вътрешните и външни интегрални характеристики на системата, като тя се 

разглежда като подсистема на определено равнище. Интегралните 

характеристики, осигуряващи съхранението и функционирането на 

стопанската система, се пораждат от цялата съвкупност елементи и 

взаимодействието между тях /Фиг.5/. Въпреки това елементите се 

характеризират с относителна самостоятелност, което дава възможност те 

да бъдат разглеждани като самостоятелни системи /подсистеми/ със 

съответни елементи. На всяко равнище процедурата се повтаря, като е 

необходимо да бъдат правилно определени приоритетните елементи. 

 

4. Развитие на управленската наука5 

Съществуват множество различни позиции за периодизацията в 

развитието и характеристиките на управленската наука. Това се дължи на 

различните позиции при избора на едни или други критерии, или на целите, 

които се поставят в конкретните изследвания. Тук ще използваме само някои 

основни направления в това развитие. 

В края на ХIХ век са отбелязани и първите опити за научно обобщение 

на натрупания опит и формиране на основите на управленската наука. 

Възникването на научното управление е в отговор на нарасналите 

потребности за рационализация на производството с цел повишаване на 

неговата ефективност. Не случайно негов основател е инженерът Фредерик 

Тейлър. Заслужават внимание основните принципи на мениджмънта през 

                                                           
5 Използвана е следната литература: 

Силаги, Е. – Мениджмънт, наука, изкуство, практика. К-10. Еволюцията 
Палешутски, К. – Мениджмънт; Мирчев , А.  - Производствен мениджмънт 
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20-те години на ХХ век. Заедно със систематизираните основни принципи, 

характерни за периода са два "главни въпроса", стоящи пред зараждащата 

се управленска наука: как по-добре да се организира трудът на 

многобройната работна сила и как да се изгради и как да функционира 

управленската структура на голямата организация? 

В отговор на първия въпрос Фредерик Тейлър създава “стройна 

теория за организация на труда" и става известен като "баща на научния 

мениджмънт". Но по-точното название е НОТ (Научна организация на труда), 

защото той решава проблемите “предимно на ръководителите на най-

ниското ниво”. 

За отговора на втория въпрос основният принос е на френския 

инженер Анри Файол и немския социолог Макс Вебер, които поставят 

основите на теорията на организацията. 

Редица автори се придържат към позицията за наличието на теория 

"Х", теория "У" и теория "Z", определяни съответно като: "научен 

мениджмънт"; школа или мениджмънт на "човешките отношения" и японския 

опит ("Z"), описан от Уилям Оучи. По време на икономическия подем 

теорията "Х", под формата на "класически мениджмънт" през 20-те години 

или "новата школа" през 50-те и 60-те години, печели повече привърженици. 

Обратно, в ситуации, свързани с дълбоката криза в началото на 30-те 

години, доминира теорията "У" като "доктрина на човешките отношения". 

През 80-те години започва нова вълна на "американския организационен 

хуманизъм", която е обоснована от излязлата през 1981 г. книга на Уилям 

Оучи -  американец от японски произход, специалист по управление от 

Станфордския университет. Той публикува резултатите от своето 

изследване на японския подход в управлението и го определя като "теория 

Z". Оучи показва, че японците търсят компромис между "теорията Х" и 

"теорията У" за постигане на съвършенство и ефективност в управлението. 

Теория "Х" акцентира върху създаване и прилагане на научни методи 

и подходи за управление. Нейните представители разглеждат управлението 

като съвкупност от принципи, методи, подходи, средства и функции за 

управление на стопанството. Те разработват специални модели за 
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рационално управление. Моделите според тях трябва да бъдат резултат от 

изчерпателен анализ на системата, за която се създава модела. В резултат 

на този анализ се разработват съответните принципи. 

Теория "У" определя управлението като средство за регулиране на 

човешките отношения. Представителите й твърдят, че ефективно 

управление е възможно чрез разглеждане на проблемите на организацията 

от гледна точка на интересите, потребностите, стремежите, разбиранията и 

т.н., а тяхното удовлетворяване извеждат като основен фактор за неговата 

реализация. 

Теория "Z" се основава на факта, че не е възможно да се управлява 

на основата само на научни изследвания, така както го разбират 

привържениците на "теория Х", т.е. изключвайки елементите, които 

представителите на "теория У" считат за важни. Това се отнася и за 

представителите на "теория У" и затова те създават нова теория, която 

обединява двете ("Х" и "У") и създава условия за научен подход в 

управлението, съчетан с отчитане на социалните, психологическите, 

моралните и други фактори. 

Добре синтезирана информация за анализиране на еволюцията на 

управленската наука дава и представянето на структурата на трите основни 

вида подходи: класическия, поведенческия и модерните  (фиг.5). 

За да допълним знанията по проблема е необходимо да разгледаме 

еволюцията и от следните гледни точки, а именно периодизацията и 

приносите на различните научни направления /Фиг.6 и Фиг.7/. 

Цялостното изучаване на отделните научни направления е сложна и 

продължителна задача. Все пак можем да очертаем следните основни етапи 

в развитието: 

Първият е свързан с развитието на науката. Появяват се множество 

школи, научни направления и концепции, които обслужват потребностите.  

Вторият е съпътстван от технологична интеграция, взаимно 

проникване и сливане на големи сектори от социалното битие, независимо 

по какви критерии и причини са били "автономни" преди това. В тази 

обстановка интегралните научни концепции, модели и системи се превръщат 

в неизбежно следствие от реалните потребности. 
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Поведенчески подход 
Основни постулати: 

•   Хората са социални същества 
•   Парите не са единствен стимул за труд 

Теория на човешките 
отношения (1930 - 1950) 

Основни принципи: 
•    Работникът е член на социални 
групи 
• 

     Работникът  се  нуждае  от 
морални стимули 
•    Социалната  среда определя 
поведението 

Движение  за човешки 
отношения (1950 - 1970) 

Основни принципи: 
•    Хората имат много и различни 
потребности 
•    Хората искат и могат да работят 
добре 
•    Разделението на труда има 
социални граници 

Организационно поведение 
(1970 - …) 

Основни принципи: 
•    Организациите са социални 
системи 
•    Поведението е сложен обект за 
изучаване 
•    Работниците участвуват в 
управлението 

Модерни подходи 
Основни постулати: 

•   Хората са сложни същества 
•   Информацията е основен управленски ресурс 

Изследване  на операциите 
(1950 - ...) 

Основни принципи: 
•    Без измерване няма управление 
•    Всяко решение може да бъде 
оптимизирано 
•    Моделирането дава оптимални 
решения 

Системен подход 
 (1960 - ...) 

Основни принципи: 
•    Организациите са отворени 
системи 
•    Обща схема “вход-процес-изход” 
•    Управление чрез дефинирани 
цели 

Ситуационен подход 
 (1970 - …) 

Основни принципи: 
•    Външните фактори са важни и се 
променят 
•    Всяка  ситуация е нова и 
неповторима 
•    В мениджмънта няма 
общовалидни рецепти 

Класически подход 
Основни постулати: 

• Управлението е наука 
•   Хората са рационални същества 
•   Парите са главен стимул за труд 

Научен мениджмънт (НОТ) 
Основни принципи: 

•    Специализация на труда 
•    Наблюдение и измерване 
•    Оптимизация  на операциите 
•    Сътрудничество между труда и 
капитала 

Теория на организацията 
Основни принципи: 

•    Ясно структуриране 
•    Йерархия и координация 
•    Ред, дисциплина, инициатива 
•    Съответствие между права и 
отговорности 

 

фиг.5  Еволюция на управленската наука6 

                                                           
6 Източник Златев, В. – Мениджмънт без граници 
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Периоди 
1

1885 

1

1920 

1

1930 

1

1940 

1

1950 

1

1960 

2

2000 

Школи в 
управлението 

       

Научно управление 
 

       

Административен 
подход 

       

Човешки отношения 
 

       

Наука за поведението 
 

       

Количествени методи 
 

       

Управлението като 
процес 

       

Системен подход 
 

       

Ситуационен подход 
 

       

фиг.6. Еволюция на управлението като наука 

 

 

ПЕРИОД ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОСТИЖЕНИЯ 

До 1900 г. Оуен, Паскал, Валрас и др. Емпиризъм 

1900 – 1930 

Класическо управление 

Тейлър, Емерсън, Файол, 

Вебер 
Рационализъм 

1930 – 1960 

Човешки отношения 

Мейо, Маслоу, 

 Мак Грегър 
Мотивация 

1960 – 1970 

Количествени методи. 

Теория на решението. 

Фон Барталанфи, 

Чандлър, Лорш, Н.Винер, 

 Клод Шенон и др. 

Процес на управление 

1970 – 1985 

Комбинирано управление. 

Мак Кинси, Марч, П. Дакър, 

Р.Акоф, Ансоф и др. 

Комплексност в 

управлението 

След 1985 г.  
 Развитие на 

комплексността  

фиг.7. Периоди в развитието на управлението7
 

                                                           
7 Брешков, И. – Управление на транспорта 
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В условията на сложните и динамични процеси на взаимодействие 

между науките и между науката и практиката през този период беше 

направено голямото откритие на Норберт Винер. Появата на кибернетиката 

даде нов тласък в развитието на управленската наука. Постави се началото 

на по-нататъшното развитие на теорията на системите. Утвърди се 

прилагането на редица "модерни" подходи, като програмно-целевия, 

функционалния, структурно-функционалния, технологичния. Разработиха се 

направленията за математическо моделиране, автоматизирани системи за 

управление и други. 

Трети -  След 60-те години на ХХ в. и до момента продължават 

интеграционните процеси в обществото, а с това и по-нататъшното развитие 

на управленската наука. Ускорено се развиват информационните 

технологии, системният подход се утвърди като модерно и обективно 

необходимо научно-практическо направление, дефинира се теорията за 

устойчиво развитие, ситуационният подход и други. 

Бъдещият следва успешно да завърши големия цикъл в развитието 

на управленската наука - цикълът на нова интеграция. 

 

5. Подходи при реализацията на управлението и неговото 

изучаване 

Преобладаващата част от управленските подходи са отражение на 

едно или друго виждане за:  

 съдържанието на управленския процес;  

 структурата на обекта за управление;  

 най-подходящият начин да се решат управленските задачи;  

 целите, които трябва да се постигнат с управлението;  

 школа и направление, които са "най-добри" и чрез които се счита, 

че може да се управлява ефективно.  

Дефинирането и прилагането на определен подход е в зависимост и 

от: управленската култура на индивидуалния и институционалния субект на 

управлението; специфичните характеристики на обекта за управление; 

интересите, потребностите и целите на субекта и всички членове на 

организацията. 
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Основният управленски проблем, който би следвало да се изследва 

задълбочено, се състои в прилагането на различни подходи при решаването 

на отделни проблеми в стопанските системи. При прилагането на който и да 

е отделен подход (икономически, политически, социално-психологически и 

т.н.), не се получават възможно най-ефективните резултати. На практика 

това е и невъзможно, независимо от желанието или разработените модели. 

Прилагането например на икономическия подход като основен, водещ, 

приоритетен или единствен винаги е само една декларация, обявено 

намерение, без реална практическа стойност. Субектът за управление е 

принуден да регулира всички останали не икономически процеси в 

системата, защото те са част от нея и също определят начина по който тя 

функционира.  

Реалният негативен резултат от тази практика е принудителното 

използване на произволен сбор от управленски методи в практиката. Поради 

това, че методите отразяват различни процеси но обслужват подход, който е 

дефиниран не на основата на техните интегрални характеристики, а на 

отделна характеристика или процес, те са несъвместими. Пренебрегването 

на това води до неефективност на който и да е от несистемните подходи.  

Съвременните социални системи са в качествено нов етап на 

развитие. Единство, многосвързаност и взаимозависимост, съчетани с 

изключителна динамичност на процесите и развитие на интегрираните 

технологии, са определящите характеристики на социалните структури като 

обект на управление. В тези принципно нови условия всяка погрешна 

управленска концепция води до много по-мащабни загуби. Това налага 

аксиоматичното изискване бъдещите резултати от стратегиите за развитие и 

от управленските подходи да се анализират и оценяват чрез научни модели, 

а не след реални събития с отрицателен знак. 

Като се имат предвид тези уточнения, описаните подходи следва да 

се разглеждат преди всичко като информация, която може да се използва 

при избора на подход или за дефиниране на нови подходи. 

Класически подход. Той се основава на принципите на 

мениджмънта, формулирани от Ф. Тейлър. При него приоритет в 

управлението е организацията на производството с цел повишаване на 
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производителността на труда. Като важни управленски задачи се определят: 

въвеждането на поточните линии; типизацията на производството; 

специалното внимание при подбора на кадрите; "справедливата" работна 

заплата; високото качество; оптимизацията на операциите; специализацията 

на труда. 

Голяма част от посочените проблеми са актуални и в момента. Трябва 

обаче да се подчертае, че съвременните условия за производство са 

коренно различни. Високата степен на автоматизация, гъвкавите системи за 

производство, компютъризацията и интеграцията на технологиите променят 

структурата на връзките и характера на процесите, които са обект на 

изследване и управление. 

 

Административният подход  е вариант на класическия. За негов 

основател се счита Анри Файол. За този подход е характерно определянето 

на функциите и тяхното разпределение в организацията като основен 

фактор. Определените още от Файол "административни" функции 

планиране, организиране, разпореждане, координиране и контрол се 

определят и до момента като основни функции. 

 

Поведенчески подходи. Тези подходи се основават на научните 

изследвания в областта на човешките отношения Според авторите на тези 

подходи важно значение имат човешките потребности, израстването в 

йерархията, необходимостта човека да бъде уважаван и ценен, да не се 

чувства застрашен в работата и за задоволяване на социалните 

потребности; да бъде задоволен материално и да живее с чувството за 

добри перспективи. 

 

Целеви подход. Управлението чрез този подход е основано на 

правилното поставяне на целите, тяхното разпределение в организацията и 

ориентацията на всички управленски действия към реализацията на целите. 

Прилагането на този подход може да даде възможно най-добрите резултати 

когато целите са определени точно и са съобразени с всички вътрешни и 

външни фактори, от които зависи тяхната реализация. 
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Функционален, ресурсен и структурен подход. Тези подходи 

също се основават на съответните елементи, определени като приоритетни 

при реализацията на управленския процес.  

 

Процесен подход. При процесния подход управленските функции се 

разглеждат като взаимосвързани. Управлението се определя като цялостен 

процес, който се състои от серия последователни взаимосвързани и 

взаимозависими функции. Всяка отделна функция също се приема за 

процес, защото се реализира чрез съответните взаимосвързани действия. 

Американските учени Мексон, Алберт и Хедоуори го определят като голям 

преврат в управленската мисъл. 

 

Ситуационният подход е средство за осигуряване на ефективно 

управление в условията на динамично променяща се среда. Този 

управленски проблем има изключително важно значение. Редица автори и 

практикуващи мениджъри обаче разглеждат като обект на ситуационния 

подход само елементите на външната среда. Тази концепция е грешна, 

защото всяка съществена “външна” промяна води до промяна на 

вътрешните елементи на системата. Те винаги са във взаимна зависимост, а 

това означава, че нова ситуация може да възникне при промяна както на 

външните, така и на вътрешните фактори. 

 

Системният подход, както и всички останали, са обект на анализ от 

голям брой учени. Разликата е в това, че останалите подходи се приемат 

като безспорни от гледна точка на тяхното съдържание и техники за 

приложение. Много от тях също са приложими в различни организации, но се 

отнасят за конкретни обекти, цели, процеси и задачи.  

Целта е да получат не готови рецепти, а възможност сами да 

формират системните модели, които са в съответствие с обекта на 

управление. Така “висшата” теория се превръща в реално практическо 

средство. Една от главните характеристики на теорията на системите е 

тяхното ориентиране към разработването на принципно нови подходи, 
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методи и техники за управление. Разгръщането на този процес е свързано с 

голямата динамика, комплексността и сложността на процесите, характерни 

за съвременния етап от общественото развитие. 

В тези условия самостоятелното прилагане на отделни научни 

дисциплини, подходи и методи е необходимо, но не е достатъчно условие за 

комплексно научно-обосновано усъвършенстване на управлението. 

Единството на обществото и неговите интегрални интердисциплинарни 

характеристики предполагат необходимостта от интеграция на научните 

знания и практическите действия. Учените и консултантите да разработват 

модели на системите за управление, които да отразяват изчерпателно 

комплекса от техните елементи и характеристики. Това е основа за единство 

на процедурите при определяне на съдържателните характеристики на 

системния подход и при разработването на управленските техники. 

 

6. Основни елементи на системите за управление 

6.1  Цели и целеполагане 

Най общо целите се формулират като отражение на бъдещото, 

желано от субекта състояние на обекта за управление или резултатите, 

които следва да се постигнат за реализация на определени потребности и 

интереси.  

В зависимост от подхода за класификация целите биват: 

 стратегически и тактически;  

 конкретни и абстрактни; 

 прогресивни и реакционни; 

 социални, политически, икономически, научни, културни, правни и 

др. 

Те биват още глобални, генерални, главни и съответните им подцели, 

изпълнението на които е в зависимост от степента на обществено развитие 

и тяхната конкретност в съответствие с възможностите на системите. 

Целите на всички стопански системи,в т.ч. и на транспортните, са 

свързани със задоволяване на определено потребителско търсене. Те се 

формират на базата на взаимна връзка и взаимозависимост с целите на 

външната среда. 
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Стенли Янг извежда определянето на целите като процес на вземане 

на решение и сочи основните направления,в които влияе правилното 

определяне на целите. Целите следва да се формулират пределно точно на 

всички йерархични равнища,по възможност количествено и с перспективност 

в развитието и усъвършенстването на системата, при следене на процеса на 

възникване на нови цели и функции за тяхната реализация. Това придава 

многопосочен характер на целите на големите стопански системи. По тази 

причина е изключително важно подреждането им в йерархичен ред и 

изграждането на т.нар. дърво на целите /фиг.8 /.  

Главните цели имат характер на средства за реализация на 

стратегическите цели и това се отнася за системата от цели на всяко 

йерархично равнище. Целите на управлението са в отношение на 

подчиненост от целите на стопанската система и имат конкретен израз на 

всички йерархични равнища. Те са насочени към достигане на максимална 

ефективност при функциониране на системата за управление за изпълнение 

на стратегическите цели. 

Целите могат да се обединят и разглеждат като цялостна система със 

съответстващата й организация за осигуряване на единство, съгласуваност 

и съподчиненост на интересите между отделните йерархични равнища. 

Мисията трябва да съдържа обществената полезност и 

рационалност на действията за нейното постигане. Мисията трябва да 

съответства на възможностите да бъде концентрирана в конкретна област. 

Това, че тя е обща като формулировка не означава, че трябва да бъде 

всеобхватна. Тя е резултат от предназначението на организацията, 

технологическите, финансовите и кадровите възможности и преди всичко е 

израз на ценностите, независимо дали са изградени или предстои да се 

утвърдят в съответствие с идеите за тяхното съдържание. 

Висшата цел и мисията са съгласувани идеи за политиката за най-

общата цел, която организацията следва да постигне. Чрез нея се 

конкретизира мисията и се определя полето на действие във възможния 

най-далечен период от време. Тя определя уникалното предназначение и 

начин на функциониране на системата, които я различават от подобни други 
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организации, имащи аналогичен предмет на дейност, с аналогични продукти, 

действащи в същите сектори. 

С тратегия

В исша цел

Мисия
Висше равнище

(визия  и политика)

------------------------

Висше
стратегическо

равнище

Тактическо
равнище

-------------------------
Оперативно
равнище за

управляващата
подсистема

Тактическо и
оперативно равнища

за управляваната
подсистема

Г енерални
цели

Г енерални
цели

Г енерални
цели

Г енерални
цели

Главни цели

I

II-

III

-

 

фиг.8 Принципна схема на дърво на целите8 

 

Стратегията и генералните цели са следващата стъпка за 

конкретизация на висшата цел. Генералните цели са основните 

стратегически направления, които се дефинират от висшите мениджъри. Те 

се конкретизират във времето, имат конкретни количествени и качествени 

параметри. Очакваните резултатите все още са в широки граници. 

Главни цели. При тяхното формулиране се търси отговор на 

въпроса: по какъв начин може и трябва да се постигнат стратегическите 

цели? Те имат по-конкретен характер от стратегическите цели и съдържат в 

своите формулировки точни количествени характеристики.  

Паралелно с главните цели на следващите равнища се разписват и 

оперативни цели, които на първо равнище се реализират в управляващата 

подсистема, а на второ - в управляваната (производствени цели). Тук 

конкретизацията достига най-голяма степен на точност и количествена 

интерпретация. Операционалните цели са свързани с реализацията на 

определени дейности за постигането на тактически цели, като в редица 

                                                           
8 Радков, Й. – Мениджмънт наука и практика 
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случаи те могат да бъдат формулирани заедно с процедурата за тяхната 

реализация. Те са част от единната технология за производство и 

управление, която е съгласувана с възможностите за изпълнението, 

разработването на целите от най-ниско ниво до генералните и висшата цел. 

Целите на конкретно оперативно ниво също са част от 

единната система (дървото на целите). Нещо повече, тяхното подробно 

разписване, в т.ч. точни измерители за обем, качество, количество и др. е 

гаранция за правилно определяне на параметрите и характеристиките на 

технологиите чрез определяне на управленските и производствените 

функции (дейности) за реализация на целите. Целите могат да се определят 

в съответствие с функциите - възприетото разделение на труда. Тези цели 

могат да бъдат свързани с конкретните параметри на предмета на дейност, 

като: производство - видове дейности и цели по производствени звена; 

транспорт - цели по дейности, осигуряващи реализацията на транспортния 

процес и в този дух цели, свързани с маркетинга, търговията, 

научноизследователската дейност, проектиране, иновации в производството 

и управлението, контрол, ресурси, печалби, социални цели, екология и 

други. 

Целеполагането не е еднократен акт. То включва: формиране на 

целите, проверка, корекция, съгласуване и прогнозиране на изпълнимостта. 

До окончателното изграждане на системата се преминава многократно през 

целия цикъл, като декомпозирането на целите се извършва на всички 

равнища на организацията. Процесът "целеполагане" следва да се 

разглежда в два аспекта:  

1. Като предварително формулиране на целите, тяхното 

йерархическо и хоризонтално декомпозиране, функционално, ресурсно и 

технологично осигуряване. Това е концептуалното ниво, средството за 

определяне на ориентира на задълженията, на това какво трябва да се 

постигне, какво да се прави в тази връзка и кой какви задължения има. Тези 

цели са конкретни, точни и ясни и също са резултат от реализацията на 

процедурата "вземане на решения". 

2. Освен това, за всяка конкретна предварително определена цел в 

процеса на управлението се взема "ново" управленско решение. То не само 
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потвърждава целта в новата ситуация, но и определя техниката за 

изпълнението й, определя конкретните субекти, сроковете и всички 

необходими други параметри. Това е втория аспект на целеполагането.  

Подсистемите се разглеждат като самостоятелни и на тяхно равнище, 

от една страна, процедурата за декомпозиране се повтаря за подцелите на 

подсистемата и, от друга, се съгласуват със системата от по-висш ранг. 

 

6.2 Управленски функции  

Голяма част от авторите разглеждат управленския процес от гледна 

точка на съдържателната му характеристика като съвкупност от функции и 

подчертават необходимостта от функционален анализ. Функционалният 

анализ е важен метод за изследване и следва да се разглежда като част от 

системния подход. Като основен елемент на системата за управление 

функциите са обект на изследване, формулиране и класификация на почти 

всички специалисти в областта на управлението. Наблюдава се единство на 

авторите по това, че функциите са обективно необходима за 

съществуването и развитието на системата целенасочена дейност или 

процес. На тази основа приемаме позицията, че всяка функция е свързана с 

конкретна, реално съществуваща система и неин субстанционален носител 

е управленската структура. Целенасочеността изисква съгласуване на 

функционалната структура с дървото на целите. Съществува диалектическо 

единство на функциите с всички елементи на системата.                                                   

Разнообразието на функции е толкова голямо колкото са и системите 

и техните подсистеми, но бихме могли да очертаем следните основни 

видове функции : 

 

ПЛАНИРАНЕ 

Функцията планиране определя бъдещото развитие и начините за 

постигане на набелязаните цели. Планът, във всичките негови форми, 

означава разработване на процедури и дейности, както и тяхното ресурсно 

осигуряване за постигане на целите в определен срок.  

Ресурсното осигуряване е основен критерий за ефективно планиране, 

защото системата може да има по-големи или по-малки възможности за 
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реализация на определени цели. Мениджърите трябва да анализират добре 

тези възможности и когато те надхвърлят реалните потребности, а с това и 

перспективата да се реализират резултатите, следва да насочат свободния 

потенциал в друга посока, т.е. да диверсифицират целите. В случай, че е 

налице недостиг на потенциал да определят стратегия за неговото 

осигуряване.  

В основата на ефективното планиране стоят следните принципи: 

 Съответствие с възможностите и потребностите; 

 Съгласуваност на крайните резултати с интересите на екипа; 

 Социална значимост; 

 Единство с целите; 

 Обективност и задължителност; 

 Реалистичност 

На йерархическите равнища на целите съответства план, както 

следва: 

Стратегически план - определя постигането на стратегически 

цели. Това е генерален план, осигуряващ разпределението на ресурсите на 

приоритетите и действията, необходими за постигането на стратегически 

цели.  

Тактически план - за постигане на тактическите цели, 

реализацията на определени части от стратегическия план; 

Оперативен план - краткосрочни и специализирани по своето 

съдържание и обхват. Те обхващат отделни дейности, операции и цялостни 

производствени и управленски цикли, чрез които се осигурява изпълнението 

на тактическите планове.  

Етапите на разработка и приемане на плана разкриват твърде голямо 

разнообразие на дейности, които в най-общи линии можем да обединим в 

следните направления:  

Диагностични -  обхващат анализ на състоянието и 

потенциалните възможности, потребностите и ограниченията на средата, 

както и анализ на риска. 
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Прогнозни -  включват обща прогноза за възможните крайни 

резултати, реализация на плановите цели по време, прогнози, основани на 

икономически, математически и променливи фактори. Така например, 

отношенията постоянни - променливи могат да бъдат в следния порядък: 

налични и очаквани ресурси; твърдо договорени сигурни и прогнозни 

възможности за реализация на крайните продукти; налични научни и 

технологични постижения и очаквани нови технологии и други. 

Операционно-технологични са самите фази на планирането, 

които включват съставяне на "бюджет" на ресурсите, тяхното разпределение 

по вид, обем, качество, разработване на технологии за изпълнение, 

производствени и управленски задачи, разпределение на задачите, 

организация, координация и контрол. 

По същество функцията "планиране" е набор от посочените дейности, 

подредени в съответствие с необходимата за целта технология за неговата 

реализация, като цялостен процес. Планирането се извършва за цялата 

организация по йерархически и хоризонтални равнища и по дейности 

(производство, управление, продажби, транспорт, научни изследвания, 

информационно осигуряване, отчетност и други). На практика мениджърите 

на всички равнища планират дейността и резултатите. Това положение 

предполага планирането да се разглежда като единна система.  

ОРГАНИЗИРАНЕ 

Организирането като функция на управлението е насочено към 

изграждане на структурата на системата, формиране на връзките и 

взаимодействието и установяване на динамично равновесие с външната 

среда. При реализацията на управленските процеси организирането е 

неотменна част от всеки процес. Вземането на решения, ресурсното 

осигуряване, целеполагането, разпределението на функциите и ресурсите, 

проектирането, оценката, изборът на алтернативи, изграждането на 

организационните структури, регулирането, контролът и т. н. се 

осъществяват по определена технология. За целта начинът, по който ще се 

осъществи тя, кои специалисти и звена ще участват и  времето за всяка 

операция е предмет на организиране.  
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Организирането би следвало да се разглежда в следните аспекти: 

 организиране на системата;  

 организиране на процесите. 

Системата се организира така, че процесите да протичат възможно 

най-ефективно и обратно, при промяна на характера на процесите да 

настъпват промени в начина на организиране на системата. На практика да 

е организирана системата означава тя да е добре подредена и 

структурирана така, че да осигурява оптималност на функционирането на 

комплекса от процеси. Добре организиран процес означава подреждане на 

действията, връзките, правата, задълженията така, че да се изпълнят 

неговите етапи. 

В процеса на организиране мениджърите не е възможно и не е 

необходимо да предвидят и заложат предварително изпълнението на 

цялото разнообразие от процедури и операции за всяка задача. Това се 

осигурява чрез: 

а) Делегиране на пълномощия за изпълнение на функции по 

организиране на присъщите конкретни дейности или на такива, които не са 

постоянни функционални задължения на звената и специалистите; 

б) Предвидени възможности за "роене" или прегрупиране на 

специалисти или привличане на външни консултанти, които да решат 

въпросите за организиране на конкретни важни, временно възникващи и 

бързо отшумяващи задачи; 

в) Изграждане на специализирани звена, които имат предимно 

организиращи функции; 

г) Разработване на интегрирани технологии или технологии за 

отделни процеси, където организирането е разписано като отделен етап. 

Организирането също се описва с всички етапи, права, отговорности, 

последователност и време за реализация, кадри и други ресурси и 

съответно цели. 

 

КООРДИНИРАНЕ  

Организирането е необходимо, но не е достатъчно условие за 

ефективна реализация на конкретните задачи. За да се стартира процесът 
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за изпълнението на всяка от тях е необходимо да се координират 

действията на структурните звена и отделните изпълнители в тях. Голяма 

част от задачите се решават още при проектирането на системата, в т.ч. 

декомпозирането, групирането и разпределението на функциите, 

изграждането на организационната структура и разработването на техниките 

и технологиите за управление на процесите.  

Предварителната координация между структурните звена е 

задължителна част от цялостното организиране на системата, в т.ч. 

разпределението на ролите, установяването на връзките и реда за 

реализация на процесите. Наред с това, координацията "в движение" е 

необходима, поради динамичния характер на социалните системи, в т.ч. 

бързата промяна на отношенията, връзките и условията за функциониране, 

особено от външната среда. 

 

РЕГУЛИРАНЕ 

Координация се извършва и чрез функцията регулиране. Това се 

отнася за всички процеси, един от които е координацията при настъпили 

промени в резултат на функционирането и промяната на средата. 

Посочената взаимовръзка между координация и регулиране е и причина те 

да бъдат анализирани в единство. Регулирането е продължение на 

координирането в процеса на функционирането. Системата функционира в 

определени "рамки" и посока, формулирани чрез планирането, 

организирането и координирането, а чрез регулирането се минимизират 

отклоненията. Двете функции могат да се осъществяват от едни и същи 

звена и специалисти или ако са различни, трябва да работят в тясно 

взаимодействие. В процеса на реализацията на двата процеса могат да се 

използват еднакви подходи, методи и средства. 

Координирането и регулирането са процеси, които задължително 

съществуват през целия период на управлението. Без тях е невъзможно 

функционирането, движението и развитието, както и реализацията на 

целите. Управлението е координиране и регулиране, а самата система за 

управление (целия процес на проектиране и изграждане на нейните 

елементи) е "предварително" координиране и регулиране.  
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В тази връзка системата чрез своите органи трябва да осигурява 

възможности за наблюдение, експертна оценка на отклоненията и бърза 

реакция със съответните управленски действия. 

 

КОНТРОЛ 

В съдържателно отношение контролът обхваща всички групи 

дейности - организационна, финансова, производствена и др., и обхваща 

всички страни при реализацията на функциите и съответно на целите. 

 Контролните процедури се осъществяват в следната 

последователност: 

 

1. Използване на различни средства и методики за установяване на 

реалното състояние на процесите; 
 

2. Проектиране и планиране на контролната дейност: цели, средства, 

периодичност, обекти, методика, технология. 
 

3. Разработване на изисквания и препоръки за регулиране на 

процеса, за оптимизиране на качествените и количествените характеристики 

на дейността. 

Контролът като функция на управлението оказва силно въздействие 

върху мотивацията на кадрите. Той способства за формиране на редица 

професионални и нравствено-етични качества, стимулира новаторството, 

създава отношения на партньорство в организацията. Основните задачи са: 

 следене на съответствието с поставените цели и ограниченията на 

средата;  

 намаляване на риска от възникване на резки отклонения;  

 определяне на причините за отклоненията;  

 създаване на стабилност, устойчивост и плавност във 

функционирането и развитието с постоянна готовност за преодоляване на 

"екстремните" ситуации; 

 формиране на нормативи, стандарти и изисквания за изпълнение 

на определени дейности, както и за измерване и отчитане на дейността; 

 сравнения на измерванията с нормите и стандартите; 
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 оценка, анализ и определяне на причините, породили грешките и 

отклоненията. 

Основните видове контрол, са следните: 

1. От гледна точка на времето, през което се осъществява: 

 предварителен (превантивен),  

 постоянен,  

 последващ (краен),  

 стратегически; 

Чрез предварителния и постоянния контрол се следят показателите 

на входа на системата и по време на изпълнението се определя как се 

трансформират ресурсите в резултати. Крайният контрол дава 

съответствието на резултатите с набелязаните цели. През последните 

години се въвеждат системи за т. нар. форми на "тотален контрол". 

Стратегическият контрол е ориентиран към ефективна адаптация на 

организацията към изменящата се околна среда. 

2. Според предмета на дейност:  

 финансово-счетоводен;  

 производствен, в т.ч. контрол на качеството;  

 контрол по отрасли и вътрешно отраслови дейности;  

 контрол на решенията и др.; 

3.   От гледна точка на подхода в управлението:  

 бюрократичен контрол;  

 мотивационен;  

 рационален и ирационален.  

Непрекъснатият процес на функциониране и развитие на системите 

изисква непрекъснатост и на управлението, което се реализира при 

определена повторяемост на неговите функции. По същество това е цикъл 

на управление, който винаги се осъществява в нови условия и на по-високо 

равнище, защото функционирането е неразривно свързано с развитието. 

Сложният процес на разчленяване и технологично свързване на процесите 

се основава на непосредственото участие на науката. Научно обоснованото 
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свързване на различните частични процеси е обективна необходимост и при 

осъществяването на управлението на стопанските системи. Функциите имат 

конкретен характер за всяка стопанска система, като отразяват спецификата 

на производствения процес и осъществяването на управленското 

въздействие.  Изследването и усъвършенстването на системите за 

управление при големите стопански системи изисква при анализа на 

функциите и цикъла на функциониране и управление основно място да се 

отделя на функциите, свързани с обекта за управление и 

общоуправленските функции. Необходимо е и обвързване при различните 

йерархични равнища на функциите със звената, осигуряващи тяхното 

изпълнение. 

 

МОТИВАЦИЯ 

Мотивацията се отнася до желанието на личността да извърши нещо. 

Действителното изпълнение на извършеното се оценява и така по косвен 

път се определят желанията на отделния човек. Не винаги причината за 

лошото изпълнение е липсата на мотивация. Могат да влияят и други 

фактори.  

Мотивацията започва от незадоволената потребност и тласка 

поведението към задоволяването й. 

 

6.3 Организационно - управленски структури  

Редица автори правят опити за описване и анализ на съществуващите 

определения на категорията "структура", като наред с това признават 

невъзможността за пълнотата им. Най-близко до избрания от нас подход е 

следното определение - качествена и количествена определеност във 

времето и пространството на съвкупността от елементи, на съвкупността от 

вътрешните връзки между тях и на реда на вътрешните връзки на 

системата.  

Основно внимание тук ще бъде отделено на управленската структура 

на стопанските системи. В научната литература са се утвърдили следните 

видове управленски структури/фиг.от 9 до 14/:  
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ЛИНЕЙНА 

Това е класическа йерархична структура. Налице са строго формални 

йерархически отношения с ясно дефинирани отношения на съподчиненост и 

отговорности. Това определя “линейния” характер на управленско 

въздействие, за което е характерна еднопосочност (от ръководител към 

подчинен). Структурата не съдържа обратна връзка. Налице е строга 

йерархичност и силна централизация. 

Ръководител 

 

Фиг.9. Линейна организационна структура 

Предимствата на този тип структури се състоят в изключително 

големите възможности за осъществяване на ефективен контрол върху 

решенията. Докато недостатъците са свързани с липсата на гъвкавост и 

адаптивност, доминирането на решения на оперативни проблеми и липсата 

на възможност за координация на хоризонтално ниво. 

 

ФУНКЦИОНАЛНА 

Развитието на организацията и усложняването й като обект на 

управление налага разделение на управленския труд. Управленските 

функции вече не могат да се изпълняват в пакет от един или група 

служители, нараства техният обем и специализация. По принцип тези 

функции “обслужват” цялата система и изискват висока квалификация на 

кадрите. Това се постига чрез тяхното отделяне и реализация от 

специализирани функционални звена.  

Първоначално се обособяват функциите с най-голям обем работа и 

дейности, които имат най-съществено значение, в т.ч. управление на 

производството, финансите, планирането, търговията, снабдяването, 
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пласмента и др. Връзките и комуникациите се осъществяват вертикално, а 

координиращо звено се явява ръководителят. На практика хоризонтални 

връзки за координация и съгласуване липсват. Звената от управляваната 

подсистема получават разпореждания от функционалните органи и 

ръководителя. 

 

Ръководител

Обект за
управление

Функционален
орган

Функционален
орган

Обект за
управление

 

фиг. 10. Функционални организационни структури 

Предимствата са свързани със създаването на възможности за 

функционална специализация на кадрите и постигането на по-голямо 

съответствие между функционалната и целева структури на системата. Като 

недостатъци ще споменем: ограничени възможности за общ поглед върху 

проблемите; затвореност по отношение на средата; затруднена пазарна 

ориентация; липса на гъвкавост и адаптивност. 

ЛИНЕЙНО-ФУНКЦИОНАЛНА 

Основни причини за възникването на линейно-функционалната 

структура са развитието на организацията и свързаните с това главни 

проблеми: “претоварване” на висшия управленски екип; по-прецизно 

отсяване на информацията и движението й в системата; запазване 

предимствата на линейния и функционалния модел; по-голяма 

съгласуваност и координация между функционалните и линейни 

правомощия и процеси. Изграждат се самостоятелни линейни органи, които 

осъществяват управленския процес. Запазват се функционалните органи, 

които реализират конкретни функции и осигуряват информация за вземане 

на решения и реализацията на управленския процес. 
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Ръководител

Линеен орган Линеен орган Функционален
орган

Функционален
орган

Корпоративно равнище

Ръководител РъководителРъководител

Линеен
орган

Линеен
орган

Функционален
орган

Функционален
орган

Линеен
орган

Линеен
орган

Функционален
орган

Функционален
орган

Обект за
управление

Обект за
управление

Обект за
управление

Обект за
управление

Обект за
управлениеПряко управление

чрез линейна
структура

 

Фиг.11. Линейно-функционална организационна структура 

 

Предимства: 

 Съществуват възможности за усъвършенстване без да се 

нарушава логиката на функциониране; 

 Гъвкавост и отвореност към средата; 

 Ръководителите се освобождават от несвойствени задачи; 

 Успешно се съчетават централизация и децентрализация. 

Недостатъци: 

 Намалява съгласуваността между звената; 

 Създава се възможност висшите ръководители да губят 

ориентация по проблемните ситуации; 

 Размива се стратегическата ориентация; 

 безконтролно нараства управленския персонал и бюрокрацията. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА ПО ПРОДУКТ 

Структурата на обособените звена е линейно-функционална със 

всички общи характеристики, предимства и недостатъци. В рамките на този 

модел е възможно продуктовото управление, което може да бъде 
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самостоятелно. Когато тези звена са преобладаващи, поради специфичния 

характер на системата, тя прераства в структура по продукт. С това тя не 

губи линейно-функционалните си характеристики.  

Вариантите за формиране на такава структура са три: 

1. Ориентирана към реализацията на системата в средата, където 

продуктовите звена или дейности реализират резултата на изхода на цялата 

система. 

2. За решение на вътрешни организационно-управленски проблеми. 

Това е структура по предмет на дейност или продуктова 

3. Друга разновидност са регионалните и мултинационалните 

организации със съответната продуктова  дейност по места. 

Ръководител

А B C D

Функционален
орган

Функционален
орган

 

фиг. 12  Продуктова организационна структура 

 

МАТРИЧНА 

Този модел е принципно различен. Чрез него се решават редица сложни 

организационно-управленски проблеми. Според редица автори, той се 

утвърждава първоначално във военното производство. По принцип тази 

структура се прилага при решаването на сложни управленски или 

производствено-технологични задачи, когато е необходима висока тясно- 

функционална специализация в съчетание с прецизна хоризонтална и 

интегрална координация. Прилага се както за цели организации, така и за 

отделни постоянни или програмни звена със специфични задачи, решавани 

от голям брой специализирани функционални звена. Моделът предполага 

двойно подчинение на персонала. При това положение специалистите са 
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едновременно “членове” както на програмното звено, така и на 

производственото или функционалното. Структурата изисква висока 

квалификация както по мениджмънт, така и за функционално-

технологическите дейности, висока степен на хоризонтална и вертикална 

координация и прецизно изградена информационна система. 

Недостатъци  - Трудно разграничими права, отговорности и 

компетенции, водещи до конфликтни ситуации; размиване на 

общосистемните управленски функции; недостиг на високо квалифицирани 

специалисти в две и повече области; сложност на отношенията на 

подчинение и липса на ясно очертан периметър на функционалните 

задължения. 

Моделът е приложим в организации, функциониращи в сложна среда и 

когато е налице съчетание на сложни, разнородни, функционални 

задължения, които трябва да се координират за решаване на една цел. 

Опитът показва, че този модел изисква прецизно разработени управленски и 

производствени технологии. Моделът се определя като сложен, приложим в 

ограничен брой системи и изискващ висока степен на квалификация на 

всички сътрудници. 

  

Ръководител

А

B

C

D

Функционален
орган

Функционален
орган

I II III IV V

Органи за управление по програма,
продукт, процес, временно задание и др.

Производствени
звена

 

Фиг. 13. Матрична организационна структура 
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ФУНКЦИОНАЛНО - БЛОКОВА 

Някои автори ги определят още като кибернетични, поради 

относителната затвореност и автономност на процесите в пет основни 

блока. Това е сравнително нова организационна форма. Разработена е 

подробно и от български програмен колектив, но не се използва широко в 

практиката. За тяхното прилагане е необходима висока управленска култура, 

многостранна квалификация на персонала, добре разработени писани 

технологии за управление и системи за информационно осигуряване, 

вземане и контрол на решенията. 

Ръководещ
блок

Разработващ Контролиращ Изпълнителски Обслужващ

Обекти  за  управление

 

Фиг. 14. Функционално-блокова организационна структура9 

 

Рутинният и формалният подход при тяхното въвеждане може да 

доведе до оскъпяване на управлението и самоцелна смяна на 

управленската структура без добри резултати. Това е така, защото в този 

модел са вградени основно характеристиките на линейно-функционалните 

структури, а това означава и съответните недостатъци.  

Причисляването на управленските структури към някои от 

класическите видове може да стане дотолкова, доколкото преобладават 

определени харакатеристики. На тази основа може да се изгради новата 

управленска структура, отразяваща изискванията на "всички" елементи на 

стопанската система в зависимост от нейните характерни особености и 

степен на сложност/фиг.15/. 

                                                           
9 Радков, Й. -  Мениджмънт наука и практика 
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Фиг15. Принципна схема за приложимостта на видовете ОС 

 

Освен от гледна точка на функционалните характеристики, 

организационно-управленските функции могат да се разглеждат и в 

зависимост от техния строеж. В зависимост от строежа си те биват: 

 Йерархични, с основни характеристики: 

 Наличие на относително голям брой равнища и силно изразени 

отношения на съподчиненост; 

 преобладаващи вертикални връзки и комуникации; 

 задължително ясно разпределение на функциите в 

съответствие с целите; 

 специализация на управленския труд; 

 централизация при вземането на управленски решения; 

 

 Хоризонтални, които се характеризират с: 

 минимален брой йерархични равнища; 

 използват в ново възникващи малки системи; 

 преобладават хоризонталните връзки; 

 

СИТУАЦИОННА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

научни институтиы асоциации, органи за ръководство на програми, органи за 

координация, програмни научно-изследователски звена 

ФУНКЦИОНАЛНО-БЛОКОВА И МАТРИЧНА ОРГАНИЗАЦИОННА 

СТРУКТУРА 

Министерства, асоциации,научно-производствени обединения, научни 

институти, дирекции 

ФУНКЦИОНАЛНА И ЛИНЕЙНО–ФУНКЦИОНАЛНА 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

Предприятия, дирекции, функционални отдели, цехове 

ЛИНЕЙНА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

Производствени участъци, функционални отдели 

С 

Л 

О 

Ж 

Н 

О 

С 

Т 
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Напоследък, поради нарастването на възможностите на 

информационните технологии и необходимостта задачите да се решават на 

все по-ниско ниво и усложняващите се връзки, се наблюдава криза на 

пирамидалните йерархични структури. Кризата тук е свързана и с 

възможностите за приложение на системния подход. 

 

6.4 Ресурси     

 

Ресурсите са основно средство за реализация на управлението. На 

равнище елементи на системата за управление ресурсите могат да бъдат 

разглеждани като относително самостоятелна система със специфични 

елементи, връзки и процеси. Цялостното изследване и усъвършенстване на 

системата от ресурси изисква идентификация на елементите и интегралните 

характеристики на всички йерархични равнища. В основата на проблема е 

ресурсното разпределение по цялата верига, а това изисква разглеждането 

като система със съответни елементи на всяка група ресурси: материални, 

финансови, трудови и информационни. Този подход води до 

идентифицирането на системата от ресурси като интегриращ фактор за 

цялата стопанска система. 

Ресурсите се описват както по вид, така и със съответните им 

свойства, качество и количество, необходими за конкретната система и 

управленска задача. 

На равнище общ модел на системите за управление ресурсите биват: 

 Материални, в т.ч. земя, сгради, техника, суровини, материали и 

продукти, необходими за функционирането и постигането на целите на 

организацията 

 Научно технически и технологични, в т.ч. управленски техники и 

технологии, които са резултат от управленската наука и управленския опит; 

 Трудови, съответстващи по качества, способности, квалификация, 

психологически особености и др. на функциите, присъщи на организацията; 
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 Информационни, които са обобщен израз на другите ресурси и на 

информацията за процесите, отношенията, връзките, тенденциите и др. в 

организацията и средата; 

 Финансови налични, както и такива, които е необходимо да бъдат 

привлечени за реализация на целите. 
 

Всеки от посочените ресурси има конкретни характеристики и 

параметри в организациите. Възможни са и други подходи за описването им. 

Ресурсите би следвало да се разглеждат като отделни подсистеми, които са 

обект на изследване, анализ и управление в контекста на потребностите, 

структурата и процесите в системата като цяло. За тях са валидни всички 

управленски правила, подходи и техники като особено важно е мениджърите 

да осигуряват съответствие на ресурсите с потребностите и тяхното 

правилно разпределение. За целта са необходими отделни технологии за 

осигуряване, доставка, съхранение, разпределение и използване.  

За всеки от ресурсите има богата литература, която мениджърите 

могат да ползват според потребностите си. Специализацията на труда и 

съответно на квалификацията осигурява специалисти за управление на 

отделните ресурси, но най-важната задача е ресурсите да се впишат в 

единната система и в процесите за управление. Особено важно е 

управлението на кадрите и информационното осигуряване там, където 

управленската наука има големи постижения, които могат успешно да се 

използват. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ 

 

1.Особености на управлението на транспорта10 

Развитието на транспортните стопански системи предполага 

непрекъснато усъвършенстване не само на управлението на системите като 

цяло, но и на съставляващите ги подсистеми. Това налага да се разкрият 

характерните черти на тези системи и техните елементи като обект за 

управление. Възлов въпрос на характеристиката на транспортните системи 

е разкриването на техните главни особености: 

Преди всичко изпъква тяхната извънредна сложност, която намира 

израз както в агрегативния им характер, така и в нееднородността на 

съставляващите ги елементи. Многообразие и многостранност на връзките и 

наличие на части с относително самостоятелни програми на поведение. 

Наред със специфичните характеристики, произтичащи от 

производствените, научно-технически, търговски и т.н.функции, най-

характерен белег на стопанските системи, в т.ч. и на транспортните е 

тяхната "човешка" природа и същност. Тя предполага и определена 

степен на формализация на отношенията и връзките в системите. При 

характеристиката на стопанските системи за изходна предпоставка се 

приема не човекът като самостоятелен субект, а социалните образования, 

човешките колективи в най-широк смисъл на думата. 

Транспортните системи се характеризират още и със своята 

динамичност. Те се променят във времето, в тях се извършва 

непрекъснато обновление, при което в интервали, несравнимо по кратки 

,отколкото при други големи системи се извършват коренни изменения. Има 

достатъчно основания транспортните системи да бъдат характеризирани и 

като адаптивни, защото реагират на външната среда по начин, който им 

осигурява получаването на благоприятни за функционирането и развитието 

им резултати. 

                                                           
10 При разработването са използвани следните източници: 
Барбов, Т.С.; Ламбев, И.Д. – Организация на управлението на железопътния транспорт в България 

Брешков, И. – Управление на транспорта 

Цанков,С. – Ролята на транвспорта за повишаване на общественото производство 
Громов, Н.Н.; Персианов, В.А. – Управление на транспорте 
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Транспортът е основна структурна единица на националната  

икономика. Съществуването му се оправдава от необходимостта да се 

предоставят определено количество и със съответно качество транспортни 

услуги, които да отговарят на обективните обществени потребности. Тези 

количествени и качествени изисквания към предоставяните транспортни 

услуги осмислят съществуването и функционирането на транспорта като 

голяма икономическа система, която се характеризира със сложна и 

разклонена йерархия от връзки със специфичен характер. 

Подсистемите изпълняват различни функции, а връзките между тях имат 

йерархична структура. Общата цел на функционирането обединява 

подсистеми с относително самостоятелни  програми на поведение в  

системата. 

Едва ли има друга система, която така да се отличава  със своето 

многообразие на връзките с външната среда. Транспортът 

осъществява организационни, търговски, икономически,  договорни и 

технологични връзки буквално с всички подсистеми на националната 

стопанска система а също и извън нея. 

Създаването на най-общ, абстрактно-теоретичен модел на система, 

даже и тогава когато притежава всички белези на обективно знание не е 

достатъчно за да се управлява оптимално функционирането и развитието на 

транспорта. Той се характеризира с многоравнищна система за 

управление, която на всяко равнище има специфични признаци и 

изисквания. Анализът на всички елементи във вертикално и хоризонтално 

отношение, както и диалектиката на прехода от едно към друго равнище 

имат много важно значение за усъвършенстването на системата за 

управление. 

Важна особеност на транспорта е сложността при 

териториалното разположение на звената за управление.  

Многозвенността, териториалната и функционалната разпокъсаност 

на системата за управление на транспорта са обективна предпоставка за 

затруднения при целеполагането, липса на конкретност и нарушаване на 

връзката между определянето и осъществяването на целта. 

Многозвенността е фактор и за голяма доза субективизъм при определяне 
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на сроковете и средствата за постигането на подцелите, а това увеличава 

негативните резултати на всяко следващо ниво. В условията на единен 

технологичен процес забавянето или неизпълнението на която и да е цел 

забавя осъществяването на генералната цел. 

В транспорта е изградена система от връзки и канали за предаване и 

приемане на информацията. Осигуряването на главните функции със 

съответни управленски звена създава условия за наличие на 

разнообразна по съдържание информация. Но големият брой звена, 

териториалното им разположение и функционалната специализация 

изискват голям обем информация, който се обработва трудно и създава 

условия за намаляване на нейната достъпност, комуникативност, точност, 

икономичност и полезност. Посочените особености на транспорта 

разкриват същността му като голяма икономическа система с всички 

свързани с това характерни черти и изисквания, отнасящи се до нейното 

ефективно управление 

Транспортните стопански системи в България, са характерни с  

многобройните и разнообразни подсистеми, със сложни връзки и динамично 

протичащи процеси, основаващи се на комплекс от обективно действащи 

закони и закономерности. Омаловажаването на тези характеристики е 

предпоставка за недостатъчната ефективност на изследванията, анализите 

и проектирането на системи за управление от този вид. Прилагането на 

отделни частнонаучни методи не допринася в достатъчна степен за 

обхващането на многоаспектната проблематика, свързана с 

функционирането и управлението им. Необходимо е прилагането на подход, 

водещ до обхващане на преобладаващата част от факторите за ефективно 

функциониране на системите. Това се постига чрез комплексен анализ на 

елементите на системата за управление и разработване на съответни 

технологии. Поради многообразието на специфични за България 

характеристики, тук ще посочим само онези, които наред с разгледаните до 

тук научни проблеми позволяват очертаването на някои основни изводи и  

формулират задачи с възможности за практическо решаване: 

 Транспортните системи заемат важно място в националната 

икономика и усъвършенстването им има значение за цялото 
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стопанство. Системите за управление не отговарят на нивото на 

съвременните изисквания и изостават в развитието си. При анализа се 

очертава наличието на резерви главно във функционирането и ресурсното 

осигуряване. Голяма част от проблемите, свързани с: постигане на единство 

на технологичните процеси за производство и управление; опростяване на 

връзките и отношенията за постигане на гъвкавост, динамичност и 

комплексност в управлението, могат да бъдат решени чрез 

усъвършенстване на управленските структури. 

 Управленските структури са повече или по-малко стихийно 

формирани, независимо от обективността на тяхното развитие. 

Системите за управление в транспорта се изменят в зависимост от 

конкретните стопански и политически задачи, които стоят за решаване в 

процеса на историческото развитие. От досега изгражданите звена за 

управление най-устойчиви са тези с най-изчистени функционални 

характеристики. Управлението на транспортни системи в развитите страни 

се осъществява предимно от двузвенни управленски структури, като 

функциите на управлението във високите йерархични равнища са свързани 

преди всичко със стратегията, научното и информационно обслужване и 

финансирането. Необходимостта от интензивно развитие на тези системи и 

в България, налага изграждане на относително устойчиви управленски 

структури, с ясно функционално разпределение. 

 Ефективното функциониране на системите за управление на 

транспорта се възпрепятства от редица негативни фактори, действащи 

с различна сила за различните елементи на системата. Главните от тях 

са: силно влошен международен политически климат с опасност от 

достигане на кризисна ситуация; дълготрайна икономическа рецесия и 

валутна криза, съпроводена от стагнация, увеличаване на безработицата, 

забавено и нулево нарастване на промишлената продукция; правно-

нормативната база, регулираща функционирането на националната 

икономика все още не е достигнала вътрешно единство и пълнота. 

 Затруднено е изграждането на надежден баланс на 

потребностите и ресурсите вътре в системите. Икономическото единство 

в системите за управление е обективно действащ фактор, но начинът на 
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производство и реализация не дава възможност за ясно разграничаване на 

елементите на системата за управление и тези на производствения процес. 

Основните и най-важни фондове се формират, отчитат и разпределят на 

много равнища. 

 Голяма част от материалните активи са остарели и са на ниско 

техническо и технологично равнище. 

 Налице е недостатъчно квалификационно равнище на голяма 

част от изпълнителските и ръководни кадри и неефективна професионална 

структура. Във връзка с това е необходимо да се усъвършенства научната 

организация на труда и да се прилагат рационални форми за 

разпределение, както чрез усъвършенстване на управленските и 

производствени технологии, на нормирането, така и чрез оптимизация на 

дейностите и операциите. 

 Недостатъчно е материалното и моралното стимулиране за 

интелектуални и творчески дейности. Това води до подронване и падане 

авторитета на научните работници, конструкторите, инженерите и 

специалистите. При издигането на ръководни кадри се допуска да вземат 

превес критерии и фактори, нямащи нищо общо с критериите за 

интелектуални и професионални, ръководни и морални качества на 

кандидатите. Това води до влошаване на социалния климат. Изключително 

тежък и комплексен проблем е дисциплината. Много често усилията са 

насочени предимно към трудовата дисциплина, а не се разкриват 

факторите, водещи до влошаване на технологичната, нормативната и 

договорна дисциплина. Все още е твърде ниска степента на 

интелектуализация на производствените и управленски дейности. Не са 

решени проблемите на организацията на работното място според 

изискванията на ергономията. Подценява се естетиката на работната среда. 

Налице е ниска достъпност, полезност, комуникативност, точност и икономи-

чност на информацията. 

Целта на анализа на системите за управление в настоящия труд е да 

се очертаят най-общите предимства и недостатъци на съществуващите 

системи, като се предложат варианти и технологии за решаване на главните 

проблеми. От анализа на системата за управление се получава информация 
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за характеристиките на системата, тенденциите на нейното развитие и 

обективната необходимост от усъвършенстване. Това е от особена важност 

за структуроопределящите предприятия от националната икономика, каквито 

са транспортните системи. 

Големият брой и сложност на връзките и отношенията в системата за 

управление на транспорта, неговата динамичност, както и обусловеността от 

националната икономика, изискват изключително адекватни реакции при 

управлението му. В условията на икономическа криза ограничаването на 

държавното финансиране, без сериозно преструктуриране и без мерки за 

оздравяване, доведе до сериозен спад в обема на реализираните 

транспортни услуги. Ограничаването на стоковото движение както вътре в 

страната, така и извън нея, води до понижаване на платежоспособното 

търсене на транспортни услуги и рязко спадане на необходимостта от 

товарен транспорт - далеч под нивото на изградените транспортни 

капацитети. 

В транспорта се преплитат различни интереси на местни и браншови 

държавни служби и групировки, което особено много усложнява решаването 

на  проблемите, свързани с ефективността на системата за управление. 

Появилите се дефицити просто се преместват от бюджета на едно държавно 

учреждение в друго, изопачавайки системата от управленски механизми 

както за транспортните системи, така и за клиентите. С развитието на 

действието на пазарните механизми, много от важните /действителни или 

потенциални/ клиенти ще се преориентират между различните видове  

транспорт. 

От изложеното до тук става ясно, че за оцеляването си и нормалното 

функциониране в условията на напълно дерегулиран транспортен пазар, 

трябва да се приемат драстични мерки за подобряване на качеството и 

снижаване на разходите по транспортната услуга. Необходимостта от 

оптимизиране на връзките и отношенията в системата за управление е 

продиктувана и от финансовото състояние на отделните транспортни 

системи и на икономиката като цяло. Важно място при оптимизирането на 

икономическите процеси в системата за управление заема 

преструктурирането на взаимоотношенията с държавата. Изграждането на 
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нова система от връзки с органите на държавното управление е иманентна 

черта на цялостното усъвършенстване на системата за управление на 

транспорта. В основата на тези процеси стои производственият  и финансов 

план в съответствие с търсенето на транспортни услуги. Необходимо е 

стратегическо прогнозиране и планиране, като рискът в управлението се 

намали значително. 

Финансирането от държавата има свое отражение в икономическия 

закон за намаляващата полезност. Необходимо е свеждане на транспорта в 

границите на платежоспособното търсене на транспортни услуги, което е 

свързано със закриване на нерентабилни линии и производства, намаляване 

и преструктуриране на персонала и др. 

Задържането на процесите, свързани с адаптирането на транспорта 

към реалните пазарни условия, задълбочава бъдещите проблеми и забавя 

радикалната промяна. Цените на всичко калкулирано в себестойността, все 

повече ще се приближават до световните, а пазарите все повече ще се 

уеднаквяват по своите потребителски изисквания. Адаптирането предполага 

непрекъснато усъвършенстване на системата за управление и нейните 

елементи на всички йерархични равнища. 

 

 

2. Управленски технологии и управленски решения в 

транспортните системи  

 

Технологията е термин пренесен от техническите науки. В 

техническите системи процесите са точно дефинирани и повторяемостта 

може да се определи “еднозначно” според характера на конкретната система 

и зададените параметри за функциониране. Тази повторяемост на 

процесите е характерна и за управлението на транспортните организации. 

При тях, обаче, възможностите за строго детерминиране на реда за 

изпълнението на отделните фази на процесите са по-малки. Независимо от 

това, разработването на управленски технологии в транспортните системи е 

възможно по следните основни причини: 
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1. Всеки процес съдържа общовалидни етапи и необходими 

управленски действия. Тези действия се определят чрез предписания за 

съдържанието и последователния ред на дейностите за постигане на желан 

резултат. 

2. Основните управленски действия се повтарят многократно в 

рамките на един жизнен цикъл на организацията. Това е фактор за 

относителната устойчивост на реда, по който се реализира всеки процес 

като част от управленската технология. 

3. Цялостното изменение на технологията се налага при 

преструктуриране, промяна на целите или факторите от средата. От това 

следва задължението да се разработи нова технология с относително 

продължителен срок на валидност.  

В рамките на управленската технология функциите се изпълняват 

чрез отделни операции и процедури. Чрез технологията се съединяват 

превърнатите като част от всеки процес управленски функции. Всеки 

управленски процес на свой ред следва да се съобрази с всички останали 

(най-съществени) процеси в системата, в т.ч. производствени, биологични, 

химически, физически, социални, икономически и други. Така чрез 

технологията се определят елементите и пространствено-времевите 

характеристики на управлението на цялата система. 

В социалните системи трудно може да се пледира за “абсолютната” 

точност на горните формулировки. По тази причина голяма част от 

мениджърските екипи разглеждат управленските технологии като излишно 

бреме, особено когато те се разбират като средство за автоматично 

изпълнение на управленските задачи. Опитът показва, че по-голямата част от 

мениджърите разглеждат управленските технологии като средство, насочено 

срещу собствената им свобода на действие. Това се отнася особено за 

мениджърите, които прилагат управленския стил на “пълен” контрол върху 

системата.  

Въпреки това можем за очертаем следните по-важни особености на 

управленските технологии: 

 Те са средство за функционална интеграция и цялост на обекта за 

управление; 
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 Изграждането на организационната структура и формирането на 

технологиите за управление са два взаимно свързани процеса. Те са 

елементи на интегрираната технология за проектиране и изграждане на 

системата за управление; 

 Технологията на управление влияе върху начина на организация 

на труда на кадрите, с което се определя начинът на тяхното подреждане и 

групиране, определя се тяхното място в органите за управление с оглед 

изпълнението на всички операции и процедури, включени в дадена 

технология; 

 Всяка по-съществена промяна на целите, структурите, 

регулаторите и ресурсите води до промяна на технологиите, защото те 

отразяват в най-голяма степен динамичния характер на транспортните 

системи. 

  

При съставянето на писаните управленски технологии би следвало да 

се спазва следния ред от процедури:  

1. Анализ на целите; 

2. Описание на последователните части на процеса; 

3. Описание на управленските звена, през които протича процеса; 

4. Описание на връзките между звената; 

5. Описание на основните функции; 

6. Проектиране на оптималното протичане на процеса и срокове за 

реализация; 

7. Регламентиране на връзките; 

8. Оразмеряване на звената; 

9. Регламентиране на действията на звената; 

10. Проектиране на система за оптимизиране на процеса. 

 

Реализацията на всяка управленска технология се осъществява чрез 

определен набор управленски решения. Ефективността на управлението 

изисква да се решават много теоретико-методологични и практически 

проблеми. Централно място сред тях заема задачата за осигуряване на 

условия за правилно вземане и реализиране на решения, свързани с 
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усъвършенстване на системата за управление. Важността на тази задача 

произтича от съдържателната характеристика на управленското решение.  

По същество вземането на решения е една от основните функции на 

управлението. Нещо повече, основни характеристики на управлението като 

процес са подготовката, приемането и реализирането на управленско 

решение. То съпътства целия управленски процес и е основно средство за 

управленско въздействие. Всички функции като планиране, регулиране, 

контрол и т.н. се реализират в своята крайна фаза като решения, чрез които 

в най-голяма степен е възможна връзката субект на управление - 

управляваща- управлявана подсистема. Чрез този процес се осъществява 

ръководство с оглед постигането на определени социални, политически, 

икономически, научно-технически и др. цели. Вземането на решение като 

процес има функционален характер и се реализира по определена 

технология.  

Можем да посочим следните видове управленски решения: 

 програмни - Това са “Първоначално” взетите решения , които се 

отнасят до определена стратегическа цел. Участниците в реализацията на 

програмното решение могат да вземат нови решения, с които се 

конкретизира (чрез реални измерители) програмната постановка или се 

коригират отклоненията, на всеки етап от неговото изпълнение. 

 коригиращи - такива са решенията, свързани с реакцията на 

системата спрямо променящите условия на средата. Тези решения могат да 

се отнасят, както до промяна на основните целеви параметри, така и до 

промяна на тактическите и оперативни задачи и съответно на отделни 

функции и регулаторни механизми, без да се променят съществено 

структурите; 

Съществуват и редица други класификации като:  

 решения, които се вземат в системите за управление - 

организационни и управленски - организиращи и регулиращи 

процесите;  
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І 

Анализ на проблемната ситуация 

 

ІІ 

Установяване на целите 

 

ІІІ 

разработване 

на модели 

Утвърждаване на 

вариант 
избор 

 

ІV 
Организиране на система за изпълнение 

 

V 
Изпълнение на решението 

 според техния характер и предназначение - програмирани и не 

програмирани;  

 според подхода за вземане и условията за реализация – 

интуитивни и рационални;  

 според мястото на вземане - външни и вътрешни;  

 по предмет на дейност – регулиращи, ресурсно-осигурителни и 

т.н. 

Това многообразие както на видовете, така и на съдържателните 

характеристики предполага наличието на следящи системи за вземането, 

изпълнението и корекцията на решенията. 

фиг.№.17  Основни елементи на процеса “подготовка-вземане-изпълнение” 

 на решенията 
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3. Система за управление на железопътния транспорт 

 

3.1 Еволюция на управлението на железопътния транспорт - основни 

етапи11  

 

Период до 1888 г. 

За година на създаването на Български държавни железници се счита 

1888 г. поради факта, че през тази година е открита първата железопътна 

линия, строена от български техници / Цариброд – София – Вакарел - 

Белово/. Необходимо е да се отбележи, че на българска територия има 

железни пътища от по-рано. През 1866 г. се открива за експлоатация 

първата железопътна линия в България /Русе - Варна/, построена от 

Английска компания. Железопътното строителство по това време е имало 

колониален характер, т.е. железопътните линии са се управлявали 

поотделно. 

През 1874 г. жп. линията Русе - Варна е предоставена за 

експлоатация на дружеството за експлоатация на източните железници на 

барон Хирш, поради това, че не е имала никакво значение за вътрешно 

съобщение, а е загубила и ролята си на международен път. До 1878 г. са 

построени 534 км.железен път /Белово - Любимец – границата, с отклонение 

Марица-Ямбол/. 

Съгласно Берлинския договор България трябва да откупи жп. линиите 

от Турция, като веднага след войната откупува Русе-Варна, а южните линии 

продължават да се експлоатират от барон Хирш. 

Всичко това е наложило приемането на Закон за железните пътища 

през 1885 г.. Според същия Закон “те се експлоатират от правителството за 

сметка на държавата. Никакви частни дружества или лица нямат право да 

построяват за своя сметка жп. линии в Княжеството / България / или да 

експлоатират такива”. Така съгласно този закон се узаконява системата на 

държавните железници в България. Със закона се определя и начинът на 

                                                           
11 Барбов, Т.С.; Ламбев, И.Д. – Организация на управлението на железопътния транспорт в България 

Архив на Министерство на транспорта и съобщенията и НК “БДЖ” 
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управление на железниците, в основата на който е запазването на тази 

система.  

През 1888г. година е разработен първия правилник за експлоатация и 

управление. До 1888 година железопътните линии от мрежата биват 

отделени една от друга, те се ръководят от отделни дирекции. 

 

Период 1888 - 1928 г. 

В основата на управлението на железниците от това време са 

поставени началата на управляемите обществени предприятия. Това 

означава, че от железниците не трябва да се очаква покриването на всички 

експлоатационни разходи от приходите. На тази база е определена и 

тарифната политика на държавните железници. 

Към края на 80-те години на миналия век съобщителните пътища и средства 

в Княжество България са недостатъчни за ускоряването на икономическото 

развитие на страната. Във връзка с това и поради предимствата на 

железопътния транспорт пред съществуващите тогава други съобщителни 

средства, започва ускорено строителство на жп. линии. Приемат се и редица 

закони, които създават нормативната основа на този процес. През 1894 се 

приема Закон, с който се слага началото на жп. мрежа. Това е краят на 

колониалния тип железница. През 1900 година управлението се 

централизира в София и се осъществява последователно от Министерство 

на обществените сгради, Министерство на финансите и Министерство на 

обществените сгради, пътищата и съобщенията. 

Със специален закон от 1908 година се “уреждат управлението и 

сметководството на железниците, а така също и положението на служебния 

персонал”. Създава се Главна дирекция на железниците и пристанищата по 

образец на подобни дирекции в чуждите администрации с известна 

децентрализация на службите. Утвърждава се управленската и 

производствената структура на железниците и се разграничават целите и 

функциите по йерархични нива. Урежда се въпросът и за подбора, 

разпределението, квалификацията и преквалификацията на кадрите. До 

1898 г. ЖПТ се управлява от две дирекции /по движението и по подържането  
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МОСПС

ДИРЕКЦИЯ НА

ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ

АДМИНИСТРАТИВНО

БЮРО

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПОДЪРЖАНЕ НА ЖП ЛИНИИ

ОТДЕЛЕНИЕ ТРАКЦИИ И РАБОТИЛНИЦИ

ОТДЕЛЕНИЕ ПОДЪРЖАНЕ И ТАРИФНО БЮРО

СЛУЖБА ПО ТАРИФИТЕ

КОНТРОЛА ПРИХОДИ ОТ СТОКИ

СЛУЖБА РЕКЛАМАЦИИ

КОНТРОЛА ПРИХОДИ ОТ БАГАЖИ И КОЛЕТИ

СТАТИСТИЧЕСКА СЛУЖБА

ЖП ИНСПЕКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА

ЛИНИИТЕ

Фиг.18.  Управленска структура на БДЖ / 1896 - 1903 г./

 

МОСПС

ДИРЕКЦИЯ НА

ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ

ГЛАВНА

ДИРЕКЦИЯ

1906 Г.

ОТДЕЛЕНИЕ ТРАКЦИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ПОДЪРЖАНЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ТЪРГОВСКО

ОТДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛНО

ОТДЕЛЕНИЕ СЧЕТНО

АДМИНИСТРАТИВНО БЮРО

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР

ПОДДИРЕКТОР

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР

ЛИЧЕН СЪСТАВ

СЕКРЕТАРИАТ

 фиг.19  Управленска структура на БДЖ / 1904 - 1907 г./
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и тракцията/. 1899 - 1911  се създава Главна дирекция в София със 

дирекции /движение, подържане, тракция, търговска и сметководна/. На 

13,04,1909 г. окончателно се откупуват всички жп линии от Турция. 

Поради стопанското и финансово изтощение на страната след трите 

войни /1912-1919 година/ ЖПТ се намира в изключително тежко положение. 

Главното внимание през този период е насочено към възстановяване на 

материално-техническата база и създаване условия за редовно 

железопътно съобщение. През 1920 година Министерство на железниците, 

пощите и телеграфите/МЖПТ/ внася в Народното събрание законопроект за 

местните и индустриални железници. Съгласно този закон местните жп 

линии се строят от заинтересованите окръзи и общини под надзора и 

съдействието на държавата, а се експлоатират от Главна дирекция на 

държавните железници. За решаване на всички въпроси, свързани с 

разширяването на жп мрежа бива изграден висш технико-стопански съвет, в 

който са включени както органи от Главна дирекция на БДЖ, така и 

представители на заинтересованите от извършването на железопътни 

превози министерства и ведомства. На 01,04,1922 г. се създава жп училище. 

След войните държавата взема енергични мерки за възстановяването 

на железопътните съобщения като главен фактор за развитие на 

стопанството. По примера на чуждите жп администрации у нас железниците 

започват да се отделят от държавния бюджет и се преустройват в 

автономно предприятие. 

 

Период 1929 - 1944 г. 

В развитието на управлението на железниците в България важен етап 

е утвърждаването на тяхната финансова самостоятелност през 1929 година. 

Централният орган на БДЖ е Главната дирекция начело с главен директор, 

назначаван с Указ за определен срок. Тя се подразделя на дирекции, отдели 

и отделения. В главната дирекция има постоянен съвет, в който се включват: 

главния директор, директорите, юрисконсултът, главните инспектори, 

началниците на отдели и отделения. Основните функции на този съвет са 

били: изготвяне на проекти за закони; правилници и разпоредби; проекто-

бюджет; одобряване разписанията на влаковете; тарифите и др.  
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Общественият интерес се е представлявал от Върховен жп и 

пристанищен съвет при МЖПТ. Бюджетът на железниците се отделя от 

държавния, но е одообряван с отделен закон от Народното събрание. Той се 

е състоял от четири части: бюджет за постройки, увеличаване на подвижния 

състав и инвентарни предмети; бюджет за експлоатацията; бюджет за 

спомагателните служби и бюджет за фондовете. Главната дирекция на БДЖ 

изработва всички тарифи, като същите се одобряват от Министъра. 

Предвижда се превозът на пътници и предмети на държавни учреждения да 

се извършва най-малко на костуеми цени по специална тарифа, което се е 

наложило във връзка с финансовото обособяване на железницата. 

Предвидено е и създаване на отделни фондове. Сметководството на БДЖ и 

пристанищата се отделя от това на другите държавни учреждения и се 

урежда по правилата на двойното сметководство с утвърден правилник от 

Министерския съвет. Въпреки всичко този закон не дава истинска автономна 

форма на управление на железницата. Редица клаузи не намират 

приложение и фактически не е съществувало финансово обособяване на 

БДЖ. “С писмени разрешения на финансовото министерство са извършвани 

редица разходи, което създава затруднения и води до бюрократизъм в 

работата на Главна дирекция на БДЖ”. 

С развитието на железопътната мрежа и икономическия стабилитет, 

основните структурни единици в административния апарат на железниците - 

отделенията, прерастват в отдели, а по-късно някои от тях - в дирекции. 

Появяват се нови служби, бюра и секции /фиг.20/.  

Техническата дирекция от експлоатационен отдел и техническия 

отдел с три отделения, през 1943 година се преименува в Дирекция с пет 

отдела. Основните й функции са: проучване, строеж и подържане на жп 

линии; развитие и рационално използване на локомотивен и вагонен парк и 

др. Финансово-стопанската дирекция се обособява постепенно и прераства 

от служба в отделение, отдел и през 1940 година - в Дирекция. Тя проучва 

финансирането на отделните мероприятия в Главна дирекция; следи за 

изпълнението на бюджета; контролира дейността на железопътната каса; 

развива стопански туризъм и др. 
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фиг.20 Управленска структура на БДЖ  / 1934 - 1937 г./ 

 

 

Период 1945 - 1988г. 

Организацията и управлението на железниците в България 

претърпяват с течение на времето множество промени. По силата на 

Конституцията/1947 г./ МЖПТ се разделя на две министерства: 

Министерство на железопътните, автомобилните и въздушни съобщения и 

Министерство на пощите, телеграфите и телефоните. Железниците имат 

централно управление с две дирекции: експлоатационна и стопанско-

финансова. Извършва се райониране на железопътната мрежа във връзка с 

разработването на транспортен план и организирането на оперативните 

служби. 

От 1.01.1948 година Главната дирекция на БДЖ се обособява като 

самостоятелна юридическа личност. Като самостоятелни организационни 

единици за оперативно, стопанско и финансово ръководство на всички звена 

по териториален признак, през 1953 година се обособяват и железопътните 

управления: София, Горна Оряховица и Пловдив. /По късно във връзка с 
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построяването на фериботния комплекс Варна-Иличовск се създава и 

ЖПУправление Варна/.  Към тях с отделен баланс и самостоятелни 

разплащателни сметки се обособяват и редица поделения за оперативно 

ръководство на експлоатационния процес. Тяхното развитие е съпроводено 

от непрекъснати промени на функционалния обхват, целевата насоченост и 

ресурсното осигуряване. 

 

Период 1989-2000г. 

Независимо от големите промени все още редица въпроси, отнасящи 

се до изграждането на ефективна система за управление, не са решени до 

край/фиг.21/.  

 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
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Фиг.21 Управленска структура на НК БДЖ /1996г./

 

 

Това се дължи пред всичко на спецификата на железопътния 

транспорт като система, което създава затруднения при решаване на редица 

проблеми, преди всичко в териториален аспект. Териториалната 

разпокъсаност сама по себе си създава възможност за многовариантност 

при изграждането на системата за управление. Друг важен фактор са 
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исторически формиралите се управленски структури. В началния етап на 

развитие се създават за всяка нова функция отделни звена за управление. 

Така поради липса на координираност се разрастват и звената за 

управление по брой и обем за територията на цялата страна. Създаването 

на ЖПУ в тогавашния им вид не решава всички проблеми. В процеса на 

тяхното формиране, всички звена, които са ръководени от главно 

управление на железниците, макар че минават под ръководството на ЖПУ, 

продължават да функционират. Това е така, защото новите експлоатационни 

звена обективно не са в състояние да поемат всички функции на старите 

звена. По такъв начин се достига до първата възможност за поява на 

дублиращи се звена. 

Важен фактор за неустойчивостта на системата за управление е 

наличието на дейности, които често сменят субекта на управление в рамките 

на единната система. За някои негативни моменти при усъвършенстването 

на системата за управление важна роля има и фактът, че до момента не са 

използвани достатъчно научните достижения в областта на стопанското 

управление и системния анализ. Промените не са съпроводени от 

предварителни комплексни научно обосновани изследвания.  

Важно значение за отстраняване на посочените проблеми имат 

постановките на Закона за БДЖ от 1995 г. и правилника за неговото 

прилагане, както и оздравителната програма, разработена като част от 

кредитното споразумение със Световната и Европейската банки.

 Историческото развитие и големия брой промени са източник на голям 

брой експериментирани вече модели. Системата за управление се изменя в 

зависимост от конкретните стопански задачи, които стоят за решаване в 

процеса на историческото развитие /характера и динамиката на целите, 

въвеждането на новите производствени мощности и т.н./. Умелото 

използване на този опит е важен източник на обективна информация.  

През 1998г. се предприемат стъпки за преструктуриране на 

компанията. В основата на това преструктуриране са поставени преди 

всичко промените в административно-управленската структура: 

 Премахнати са железопътните управления; 
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 Обособено е отделно поделение за управление на 

инфраструктурата; 

 Създадени са отделни регионални поделения за управление по 

продукт /пътническо и товарно движение/; 

 Приватизирана е железопътната промишленост; 

 Персоналът до 2000 г. е съкратен 50%. 

 

Целите, които си поставя ръководството на БДЖ са следните:  

 Създаване и осъществяване на бизнес-ориентирана структура, с 

ефективни отношения с клиентите и нов стил на управление; разработване 

на планове за дейността и свързаните с тях инвестиции, водещи до 

задоволителни финансови резултати; 

 Определяне на пазарите, на които железниците имат сравнителни 

предимства; развиване на отделни товарни и пътнически трафикопотоци, с 

цел максимално да увеличи пазарните предимства на БДЖ по отношение на 

обема, нетните приходи и важните клиенти; осъществяване на жп услуги, 

удовлетворяващи изискванията на клиентите, при необходимата 

ефективност, икономия и безопасност; 

 Определяне на възможностите, открити пред БДЖ, с цел 

постигане на най-пълните пазарни дялове за всеки сегмент, основен поток и 

важен клиент с максимална взаимна изгода; 

 Поддържане и развитие на железния път, съоръженията, 

осигурителните инсталации, системите за електрификация и съоръженията 

за капацитет, качество и надеждност; 

 Осигуряване поддържане и развитие на подвижния състав и 

оборудването, необходимо за постигане на капацитет, качество и 

надеждност; 

 Действия за осигуряване на висококвалифициран и мотивиран 

персонал, отговарящ на изискванията на пазара; 

 Установяване на екологични приоритети. 

Въпреки положените усилия към 2000 г. целите не са постигнати 

изцяло. Наблюдава се дори влошаване на основните характеристики на 

системата за управление като: 
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 Разпокъсване на единния технологичен процес; 

 Нарушена е хоризонталната йерархична координация; 

 Броят и обхвата на подчинените структурни звена е извън оптималните 

норми на управляемост, което отнема възможността за ефективна 

координация; 

 Затруднено е финансовото управление; 

 Затруднена е комуникацията с останалите отрасли и подотрасли в 

икономиката на териториално ниво; 

 Нарушена е процедурата по инвестиционно планиране и проектиране; 

 Маркетинговите проучвания и разкриването на нови пазарни ниши се 

осъществява преди всичко централизирано в условията на 

децентрализирана териториално и отраслово частна икономика; 

 Затруднено е разработването на ефективни бизнес-програми;  

 Нарастват разходите за ресурсно осигуряване на системата; 

 Качествените параметри при оптимизиране на числеността на персонала 

са под необходимото равнище. 

Основните причини за това състояние биха могли да се разгледат в 

два аспекта: 

 

ВЪНШНИ ПРИЧИНИ 

1. Структурни промени в националната икономика, в следствие 

на което се наблюдава драстично намаляване на превозваните обеми 

товари и пътници, промяна в структурата на превозите и намаляване 

на средното превозно разстояние.  

Националната статистика показва, че големият спад на превозени 

товари се дължи на спада на производството в страната. Освен спада в 

промишлеността, причини за стагнацията в транспортните услуги са и: 

 Намалено движение на хора, поради снижение на реалните им доходи;  

 Обемът на товарите е намалял във връзка с прехода от тежка към лека 

промишленост; 

 Блокиране на транспорта, породено от политическата ситуация в 

съседните страни. 
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2. Небалансираното държавно регулиране при въвеждането на 

правилата за достъп до пазара допълнително утежнява ситуацията. 

Не са установени принципи за създаване на равноправна основа за 

различните видове транспорт. Тези принципи трябва да включват 

насърчаване на вътрешната конкуренция, насърчаване на конкуренцията 

между различните видове транспорт особено между железопътния и 

автомобилния транспорт и създаване на равни условия на конкуренция за 

всички потенциални участници. 

3. Външнополитическата ситуация  

Войните в Югославия оказаха изключително негативно влияние на 

транспорта в България. Железопътния транспорт загуби основната си част 

от транзитните превози, а също така и значително количество активи. 

 

ВЪТРЕШНИ ПРИЧИНИ 

1. През последните 10 години акцентът при развитието на 

инфраструктурата беше поставен върху развитието на 

международните транспортни коридори. Местният транспорт често 

споделя облагите от подобренията на коридорите, но последицата е, че не 

остават достатъчно пари и капацитет за разрешаване на националните 

проблеми. 

2. Слабости в оздравителната програма на НК"БДЖ", като: липса 

на комплексна стратегическа ориентация на програмата; отсъствие на 

изчерпателни технико - икономически проучвания и инвестиционни планове; 

предварителни анализи и подготовка за усъвършенстване на 

организационната структура, с което да се изпреварят негативните 

тенденции в икономическата среда.  

3. Неефективна система за управление - при вътрешните 

структурни промени през последните 10 години се увеличи броя на звената 

на пряко подчинение и това утежни възможността да бъдат обхванати и 

управлявани ефективно реалните процеси в системата. Това отнема 

възможността за ефективна координация и контрол; затруднява 

финансовото управление и разработването на ефективни бизнес-програми; 
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води до увеличаване на разходите за ресурсно осигуряване и управление на 

персонала. 

Структурните промени в периода 1990 - 2000 година не позволяваха 

по-нататъшно усъвършенстване на функционално-производствените 

направления в железопътния транспорт и не създадоха условия за:  

 ефективно функциониране на предприятията и повишаването на 

контрола, спазвайки принципите на пазарната икономика;  

 спазване на утвърдените европейски принципи като прозрачност и 

предвидимост на управлението;  

 засилване ролята на стратегическото планиране;  

 усъвършенстване управлението на кадрите;  

 повишаване ефективността на управление на паричните потоци; 

 управление качеството на продукта.  

4. Остарели технологии, изискващи висока численост на 

персонала и следователно големи разходи и затруднено 

възстановяване на работоспособността на системата. 

5. Постоянният недостиг на средства за ремонт на железния път и 

съоръженията през последните десет години доведе до просрочие на 

междуремонтните срокове, а оттам до значително влошаване на 

техническото им състояние и до намаляване на максимално-допустимите 

скорости, критично състояние на експлоатацията и ограничения в 

капацитета на жп мрежата. 

6. Маркетинговите проучвания и разкриването на нови пазарни 

ниши се осъществяват преди всичко централизирано в условията на 

децентрализирана териториално и отраслово частна икономика, а това е в 

противоречие с основни правила на добрата маркетингова политика. 

7. Не са използвани възможностите за печалба от допълнителни 

дейности, а в действителност съществуват множество такива за генериране на 

печалба чрез осъществяване на допълнителни дейности в рамките на 

разрешения от закона предмет на дейност.  

Тези възможности най-общо касаят управлението на собствеността и 

формите за осъществяване на съвместна търговска дейност: 
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 Подобряване управлението на гаровите пространства и привеждането им в 

съответствие с европейските стандарти, като инвестициите за ремонта се 

осигуряват чрез предоставяне под наем на рекламни площи на външни 

търговски организации;  

 Освобождаване на земята под големи, слабо натоварени инфраструктурни 

обекти (например – разпределителни гари) и взимане на решение за нейното 

бъдещо управление; 

 Превръщане на отделни жп линии в туристически атракции, което да се 

осъществи чрез участие в смесени дружества със съответните 

административно-териториални структури;  

 Създаване на смесени дружества или други форми за съвместна дейност 

в областта на телекомуникациите и съобщенията, филмопроизводството, 

туризма и свързаните с него дейности. 

Формулирането на основните насоки за стратегическо развитие и 

преструктуриране на железопътния транспорт  има решаващо значение за 

по-нататъшно утвърждаване на реформите. Направеното до 2000 година по 

проблемите на преструктурирането е база за по-нататъшно разработване на 

нови концепции в съответствие с настъпилите изменения. 

Разработени са на концептуално ниво някои от проблемите на 

управлението от следните консултантски екипи: "KENNEDY & DONKIN 

TRANSPORTATION LIMITED", "CIE CONSULT TRANSPORT RELATED 

SERVICES", "SYSTRA", JICA, KPMG и др. Паралелно с това на 

функционално ниво са разработени отделни, преди всичко технологично 

производствени и технологични проблеми, отнасящи се до управлението на 

транспортните процеси. Една от основните препоръки на посочените 

консултанти е създаване на управленска структура  по стратегическо 

развитие и преструктуриране.  

Основанието за тази препоръка е, че на следващия етап от 

преструктурирането трябва да се разработят конкретни програми за 

стратегическо развитие на БДЖ като цяло, по отделни стопанства и по 

функционални дейности. Програмите за стратегическо развитие и 

преструктуриране следва да се разглеждат в тяхното единство, където 

преструктурирането е ориентирано към изпълнение на предварително 
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формулираните стратегически концепции. При разработване на стратегията 

за развитието препоръките са насочени към решаване на следните 

основни задачи: 

 

1. Разработване на единна стратегия за развитието на 

железопътния транспорт;  

2. Изследване ,анализ и усъвършенстване на системата за 

управление на макроравнище, по функционални и производствени дейности; 

3. Формиране на единна пазарна стратегия в съответствие с 

динамично променящата се среда на функциониране на железопътния 

транспорт;  

4. Разработване на интегрирани системи за финансово управление; 

управление на информационните потоци; вземане и контрол на решенията; 

нови технологии за управление на транспортните процеси; системи за 

материално-техническо и кадрово осигуряване; правно-нормативни и 

социални механизми за регулиране на отношенията в железопътния 

транспорт и комуникациите със средата;  

5. Формулиране на концепции, виждания и икономически критерии 

за отношенията между железопътния транспорт и държавата, поставени на 

законова основа, в съответствие с новите икономически условия и опита на 

Европейските железопътни администрации. 

Като неразделна част от стратегията са проблемите на 

производственото преструктуриране голяма част от тях към 2000 г. са 

решени, но следва да се развият в следните направления: 

 Разработване на концепция за по-нататъшно усъвършенстване на 

структурата на функционално-производствените стопанства; 

 Стратегически модели и концепции за технологично преструктуриране в 

рамките на единния транспортен процес; 

 Система от нормативни документи за уреждане на производствените, 

икономическите, организационните и управленски връзки, процеси и 

отношения между производствените звена от БДЖ, от една страна и с 

външните контрагенти, от друга.  
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В съответствие с политиката на правителството и перспективите за 

развитие на икономиката и съответно на железопътния транспорт, 

стратегическото развитие и преструктурирането през периода 2000 - 2005 г. 

се насочват към: 

 Преход от стратегия, която осигурява развитието на основната дейност 

към стратегия на технологично обновяване, в съответствие със новите 

пазарни условия и с дългосрочен жизнен цикъл; 

 Стратегия на заемане на лидерски позиции в транспортната система, 

чрез диверсификация, следване и изравняване в перспектива с водещите 

Европейски железопътни системи; 

 Стратегия на интеграция в рамките на националното стопанство и с 

европейските транспортни системи; 

 Реализацията на тези основни направления ще даде възможност 

развитието на железопътния транспорт да се постави в съответствие с 

изискванията на националната икономика и да се впише успешно в 

европейския транспортен пазар. 

 С приетия Закон за железопътния транспорт - 11.2001 г. пред 

железопътния транспорт се поставят следните цели: 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

Създаване на управленски структури, които да съдействат за 

развиването на Българските държавни железници на търговска и 

конкурентноспособна основа, в изпълнение на Директива No91/440 на 

Европейския съюз и на Закона за железопътния транспорт. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

1. Преструктуриране на НК "Български държавни железници" за 

работа в условията на либерализиран транспортен пазар, в съответствие с 

реформите на европейските железопътни администрации и за подпомагане 

на процесите на развитие на икономиката на Република България; 

2. Отделяне на управлението на железопътната инфраструктура от 

превозвача, в съответствие с приетия Закон за железопътния транспорт; 
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3. Подобряване на системата за управление на превозвача за 

постигане на адекватно поведение като търговски субект, минимизиране на 

управленските разходи и повишаване ефективността на управлението: 

 Постигане на управленска самостоятелност на основните 

железопътни видове бизнес / превоз на пътници и превоз на товари /; 

 Обособяване на отделни финансови потоци и отчетност; 

 Постигане на относителна самостоятелност, в рамките на единния 

транспортен процес, на дейностите по ремонт и поддръжка на подвижен 

състав; 

 Подобряване на системата за управление на кадрите. 

 

В изпълнение на поставените цели започва реализацията на процеса 

на преструктуриране на Българските Държавни Железници при спазване на 

следните критерии за изграждане на вертикална и хоризонтална структура:.  

 Минимизиране влиянието на психологическите фактори; 

 Ефективна координация и съгласуване на всички йерархически равнища 

и хоризонтални структури, в това число и на  производствено  ниво;  

 Спазване на утвърдената в световната управленска практика оптимална 

норма на управляемост на структурни поделения - 8-10 броя; 

 Оптимално управление и териториално разпределение на кадровия 

потенциал; 

 Гъвкавост, подвижност, управляемост, контрол, оптимално териториално 

разпределение на ресурсите и обслужване. 

С влизането в сила от 01.01.2002г. на Закона за железопътния 

транспорт бяха създадени условия за решаване на основните проблеми, но 

все още не са налице всички предпоставки. Съществуващата 

организационна структура преди влизането в сила на Закона, беше 

трансформирана в две преходни структури на правоприемниците / НК "ЖИ" 

и “БДЖ” ЕАД /, които действат от началото на 2002 г. до окончателното 

структуриране на железопътния транспорт. Преходните структури имат за 

цел да осигурят плавен преход към новата институционална рамка в 

съответствие с изискванията на директивите на ЕС в областта на 

железопътния транспорт.  
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Промените в системата за управление на железопътния транспорт се 

извършват в следните основни направления: 

ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИ ВЕРТИКАЛНИ И ХОРИЗОНТАЛНИ СТРУКТУРИ 

НА НК "ЖИ" И "БДЖ"ЕАД 

 Единство на технологичния процес;  

 Съхраняват се интеграционните връзки в железопътната транспортна 

система, които са свързани с използването на обща транспортна и 

телекомуникационна инфраструктура. С това се гарантира устойчивостта 

на системата, безопасността, качеството и ефективността на 

железопътните превози; 

 Разделят се и ясно се регламентират дейностите, свързани с 

използването на превозния капацитет на железопътната инфраструктура, 

разработването на ГДВ, оперативното управление на влаковете и на 

вагонния парк, които се осъществяват от различните оперативни звена на 

НК "ЖИ" и "БДЖ" ЕАД. 

ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НК 

"ЖИ" И "БДЖ"ЕАД 

СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ФУНКЦИИ В МАЛКО НА 

БРОЙ СТРУКТУРИ, ИЗГРАДЕНИ НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИЗНАК В НК 

"ЖИ" И "БДЖ"ЕАД 

 Оптимално управление и териториално разпределение на кадровия 

потенциал; 

 Гъвкавост, подвижност, управляемост, контрол, оптимално териториално 

разпределение на ресурсите и обслужване. 

ОБОСОБЯВАНЕ НА ОТДЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ “ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” И 

“ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” В "БДЖ" ЕАД:  

 Обособяват се съществено различните пазарни сегменти;  

 Социалните нужди на България изискват пътническия сегмент на 

железопътната компания да продължи да функционира на или близко до 

съществуващите нива; 
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 Да се достигне максимално възможно ниво на товарните превози и 

съответната печалба, в рамките на вътрешния и международните пазари;  

 Приходите трябва да покриват разходите. Това може да бъде много по-

лесно установено и приложено при оперативно и бюджетно отделяне на 

пътническите и товарните превози; 

 Премахват се възможностите за "кръстосано" субсидиране; 

 Изграждат се пълноценни маркетингови и спедиционни структури; 

ОТДЕЛЯНЕ НА РЕМОНТНАТА ДЕЙНОСТ И ПОДДЪРЖАНЕТО НА 

ПОДВИЖНИЯ СЪСТАВ ОТ     ЕКСПЛОАТАЦИЯТА, И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ПОДВИЖНИЯ СЪСТАВ ПО СЪОТВЕТНИТЕ ВИДОВЕ БИЗНЕС В 

"БДЖ"ЕАД 

 Създават се възможности за по детайлен анализ на работата на 

локомотивните машинисти, за постигане на продуктивност чрез 

адаптиране на разписанието и маркетинговите инициативи;  

 Подобряване продуктивността и въвеждане на нови технологии; 

 Пазарно ориентирана организация - БДЖ ще може да изясни разходите, 

свързани с всяка услуга; 

 цялостно технологично преструктуриране на процесите в основните 

бизнес дейности; 

 контрол на разписанието с цел интегриране с работната програма. 

РАЗДЕЛЯ СЕ ОПЕРАТИВНО ТАКТИЧЕСКОТО ОТ СТРАТЕГИЧЕСКОТО 

ПЛАНИРАНЕ, КАТО ПЪРВОТО СТАВА ПРИСЪЩА ДЕЙНОСТ НА БИЗНЕС 

НАПРАВЛЕНИЯТА ПРИ НК "ЖИ" И "БДЖ"ЕАД 

УВЕЛИЧАВА СЕ САМОСТОЯТЕЛНОСТТА НА ДЕЙНОСТИТЕ СВЪРЗАНИ С 

ФИНАНСИ И МЕНИДЖМЪНТ 

Директива 91/440 ЕЕС, 29.07.1991, Офиц.изд. L 237, 24.08.1991 

ОТДЕЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИ "БДЖ"ЕАД РАБОТЯТ НА ОТДЕЛНА 

СМЕТКА, В РАМКИТЕ НА ЕДИННИЯ ПРЕВОЗВАЧ И ЗА ТЯХ СЕ 

КОНСОЛИДИРА МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ И БАЛАНС 
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Пазарна ориентация и европейска интеграция на подотрасъла; 

 Реализиране на интегрирана стратегия за развитие на железопътния 

транспорт в България; 

 Формиране на единна пазарна стратегия, в съответствие с динамично 

променящата се пазарна среда; 

 Утвърждаване на нормативна база за взаимоотношенията в 

железопътния транспорт и с Държавните органи на управление, в 

съответствие с опита на Европейските железници; 

 Създаване на предпоставки за ефективно планиране и управление на 

инвестициите на отрасъла;  

 Разработване на интегрирани системи за финансово управление, за 

управление на информационните потоци и нови технологии на 

транспортните процеси; 

 Формиране на ефективни управленски структури на железопътната 

инфраструктура в практическите аспекти на планирането, изграждането и 

поддържането на инфраструктурни обекти, а също така и на 

регулирането на достъпа до нейните съоръжения и приоритетно 

гарантиране на държавните интереси. 

В началото на 2004 година все още се наблюдават сериозни 

отклонения от предварително структурираните етапи на прехода като: 

 необосновано усложняване на хоризонталните и вертикални връзки; 

 необосновано засилване на управленските функции в производствената 

структура; 

 липса на визия за регионализация на компанията; 

 недостатъчно реформиране на управлението на кадрите, системата за 

заплащане и др. 

Запазването на тези тенденции би довело до отрицателни 

последствия върху развитието на всички структурни елементи на 

компанията.  
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3.2 Цели, функции, структура и ресурси на железопътния транспорт. 

 

 Системата от цели на железопътния транспорт се формира на базата 

на взаимна връзка и зависимост от целите на външната среда /национална 

транспортна система и национална икономика/. Те имат многопосочен 

характер и включват комплекс от подсистеми: социални; производствени; 

технически; политически и др.цели. Формулираните главни цели и техните 

подцели имат характер на средства за реализация на генералната цел и 

системата цели на компанията, но за съответното структурно равнище те са 

цели с йерархична подреденост. По тази причина за нас е твърде важна 

класификацията и подреждането им в йерархичен ред: 

ГЕНЕРАЛНА ЦЕЛ: Задоволяване платежоспособното търсене на 

железопътни превози при висока култура на обслужване и безопасност 

на движението, като на икономическа основа максимално се развива 

стопанската самостоятелност и отговорност в условията на 

централизиран технологичен процес. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 

I.Увеличаване относителния дял на железопътните превози в 

транспортния пазар, чрез максимално задоволяване изискванията на 

клиентите. 

I.1. Постигане на висока конкурентноспособност на пътническите 

превози, чрез: 

 оптимизиране графика за движение на влаковете; 

 повишаване качеството на превоза; 

 ефективна тарифна политика; 

 автоматизация на дейностите, свързани с обслужването на 

пътниците. 

I.2. Постигане висока конкурентноспособност на товарните превози, 

чрез: 

 внедряване на нови технологии за комплексно обслужване на 

клиентите; 

 съкращаване срока за доставка на товарите; 

 внедряване на комбинирани превози; 
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 автоматизиране управлението на превозния процес. 

I.3. Привеждане и подържане на техническите и експлоатационни 

параметри на железния път, съораженията и подвижния състав в състояние, 

съответстващо на изискванията на транспортния пазар, чрез: 

 повишаване на допусканите скорости на движение; 

 постигане висока ефективност на комуникациите за 

ръководство на цялостната дейност; 

 оптимизиране и подържане структурата на локомотивния и 

вагонния парк, в съответствие с изискванията на обема работа. 

 

II.Ускорено внедряване на нови, високоефективни технологии в 

производството и управлението. 

II.1. Развитие на съществуващата научно-изследователска база и 

базите за развитие и внедряване. Разширяване на дейността по въпросите 

на управлението, по тясна връзка с производствените звена, интеграция 

между научно-изследователските звена. 

II.2. Насочване на усилията към търсене на ефект чрез: 

стандартизация, нормализация, типизация и унификация на 

производствените процеси; унифицирани товарни единици и комплексна 

механизация и автоматизация на товарно-разтоварните работи; типизация 

на пътникопотоците; формиране на специализирани превозни единици; 

унифицикация на превозните средства; оптимизация на превозния процес и 

внедряване на единни технологии за осъществяването му. 

II.3. Закупуване и внедряване на съвременни лицензии за базите за 

ремонт, депата и др. 

II.4. Изследване и разкриване особеностите на транспортния процес, 

връзките му с предприятията от останалите отрасли и зараждането на 

товаропотоците и пътникопотоците по обем и време. 

 II.5.Широко международно научно изследователско сътрудничество, 

включително и по въпросите за внедряване на съвременни методи на 

управление. 

 

III. Постигане на висока икономическа ефективност на системата. 
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 III.1. Снижаване на експлоатационните разходи; 

 III.2. Изграждаане на ефективна система за финансово управление; 

III.3. Преструктуриране на общите приходи на железницата; 

 III.4. Оптимизиране на активите на компанията; 

 III.5. Високоефективно инвестиционно планиране и проектиране; 

 III.6. Постигане ръст на финансови резултат и ограничаване на риска. 

 

IV.Ефективно управление на персонала. 

 IV.1. Количествено и качествено привеждане на човешките ресурси в 

съответствие с технологичните потребности на производствения процес. 

 IV.2. Постигане на високо квалификационно равнище на персонала и 

създаване условия за изпреварващо развитие в сравнение с развитието на 

материално-техническите средства. 

Целите на управление са в отношение на подчиненост с целите на 

железопътния транспорт и имат конкретен израз за всяко йерархично 

равнище. В основата на формулирането и разпределението на целите стои 

тяхната "достижимост". Формулирането на цели, които превишават 

възможностите на организацията, поради недостатъчност на ресурси или 

поради влияние на външни фактори, само задълбочава негативните 

резултати. Освен това, както пишат професорите Джордж Стейнер и Джон 

Майнер, целите "представляват важни мотиви на поведението на хората в 

организацията, затова е нормално хората да желаят достигането им". 

Недостижимостта на целите блокира стремежите на работниците и води до 

отслабване на мотивацията. Голямо внимание върху значимостта на целите 

в системата за управление на железопътния транспорт оказва тяхната 

институционализация. Създаването на условия за своевременно постигане 

на целите и на единство в средствата за тяхното изпълнение е пряко 

свързано с рационалното изграждане на връзките и отношенията в 

системата на функционална основа. Реализира се обективното изискване за 

изграждане и съчетаване на отношенията върху вертикален и хоризонтален 

разрез, чрез вертикална и хоризонтална субординация на функциите. 

Основа за анализ и усъвършенстване на системата за управление на 
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железопътния транспорт е съставяне на алгоритъм на функциите, групирани 

по определен начин на основата на тяхната класификация, диференциация 

и интеграция. 

Тук ще включим най-важните функции, отразяващи спецификата на 

производствения процес и осъществяване на управленското въздействие. 

 

I.Функции, осигуряващи създаването, подържането и 

разширението на материално - веществените елементи на 

производствения процес. 

I.1.Разширение и модернизация на инфраструктурата. Тази функции 

могат да бъдат изпълнявани от самостоятелни организации в рамките на 

транспортната система или външни такива, като се обезпечават с редица 

допълнителни функции. 

I.2.Подържане и ремонт на железния път, вагонния парк, 

локомотивите, средствата за автоматика и телемеханика, техническите 

средства за товаро-разтоварна дейност със съответни дирекции, отдели и 

производствени звена на различните равнища в йерархичната верига. 

I.3. Основен ремонт на локомотивите и другия подвижен състав. 

I.4.Материално-техническо снабдяване със самостоятелно 

Управление и отдели във всички предприятия и звена. 

I.5.Движение на влаковете и осъществяване на превозния процес. С 

тази функция са свързани почти всички Дирекции, отдели и звена. 

I.6.Търговска експлоатация с производни: спедиция, договаряне с 

клиентите, разплащане, информация, обработка на документи, съставяне на 

тарифи и правилници. 

I.7.Пътнически превози със съответни дирекция, отдели, 

самостоятелни гари с жп бюра. 

I.9.Товарно-разтоварна дейност. 

 

II. Функции, осигуряващи ускорено внедряване постиженията на 

науката и техниката в производството и управлението. 

II.1.Инженерно внедряване. 

II.2.Научно обслужване.  
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II.3.Научна интеграция и договаряне с национален и международен 

характер. 

 

III.Функции, осигуряващи икономическата ефективност на 

системата. 

III.1.Стратегическо планиране и маркетинг; 

 III.2.Финансиране и кредитиране; 

 III.3.Ценообразуване; 

 III.4.Организация на труда и работната заплата със съответни 

дирекция и отдели; 

 III.5.Международни разчети с главни специалисти и специалисти в 

звената. 

 

 IV.Функции по опазване на природната среда. 

 Дейността по опазване на природната среда е пряко свързана с 

всички останали дейности по цялата йерархична верига и се ръководи от 

Главния ревизор по безопасността на движението. 

 

 V. Функции, осигуряващи управлението на персонала. 

 V.1. Проучване на нуждите от съставяне на комплексни програми и 

кадрово развитие; 

V.2. Изследване и ограничаване на вредните за здравето условия на 

труд; 

 V.3.Обучение на кадрите. 

 Основно място е отделено на функциите, свързани с обекта на 

управление и общоуправленските функции. Без да считаме, че този подход 

за класификация е най-правилен, в случая той е полезен, защото раазкрива 

най-пълно начина, по който функционално е осигурена системата за 

управление. 

Функционалното осигуряване на големите системи за управление и 

тези на транспортните предприятия са разработени в литературата. Но 

теоретичните разработки във връзка с функционалното осигуряване на 

основните пазарни технологии, на взаимоотношенията на системата с 
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външната среда и на културата на производство изискват конкретизация за 

всеки обект на изследване. 

В различните направления на дейността функциите се разпределят по 

следния начин: 

 

"Корпоративни финанси и мениджмънт"  

1. І управленско ниво 

1.1 Методология и консолидация на отчети; 

1.2 Счетоводна отчетност и контрол; 

1.3 Управление на парични потоци; 

1.4 Бюджет и управление на разходите; 

2. ІІ управленско ниво - регионални поделения 

2.1 Консолидация на отчети; 

2.2 Счетоводна отчетност и контрол; 

2.3 Управление на парични потоци; 

2.4 Бюджет и управление на разходите; 

3. ІІІ производствено ниво  

3.1 Счетоводна отчетност и контрол; 

3.2 Бюджет и управление на разходите. 

 

“Товарни превози”  

1. І управленско ниво 

1.1  Спедиция; 

1.2  Маркетинг и тарифна политика; 

1.3  Транспортни технологии; 

1.4  Бюджет и контрол; 

1.5 Управление на използването и експлоатацията на товарния 

вагонен парк; 

1.6 Управление на използването и експлоатацията на товарния 

тягов подвижен състав; 

1.7  Договориране на екипирането и ремонта на тяговия подвижен 

състав; 

1.8  Договориране на ремонта на товарни вагони; 
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1.9  Стратегии за развитието на подвижния състав; 

1.10  Електронна картотека на товарния подвижен състав; 

2. ІІ управленско ниво - регионални поделения 

2.1  Спедиция; 

2.2  Маркетинг; 

2.3  Транспортни технологии; 

2.4  Бюджет и контрол; 

2.5  Управление на използването и експлоатацията на товарния 

вагонен парк; 

2.6  Управление на използването и експлоатацията на товарния 

тягов подвижен състав; 

3. ІІІ производствено ниво  

3.1   Спедиция; 

3.2   Маркетинг и продажби; 

3.3 Бюджет; 

3.4 Експлоатация на товарен подвижен жп състав. 

 

"Поддържане на инфраструктурата"  

1. І управленско ниво 

1.1 Горно строене на железния път; 

1.2 Ремонт на железния път; 

1.3 Поддържане на съоръженията, осигурителната техника и 

телекомуникациите; 

1.4 Поддържане и експлоатация на енергийните мрежи, системи и 

съоръжения; 

1.5 Основни ремонти и строителство; 

2. ІІ управленско ниво - регионални управления 

2.1 Горно строене на железния път; 

2.2 Ремонт на железния път; 

2.3 Поддържане на съоръженията, осигурителната техника и 

телекомуникациите; 

2.4 Поддържане и експлоатация на енергийните мрежи, системи и 

съоръжения; 
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2.5 Основни ремонти и строителство; 

3. ІІІ производствено ниво - предприятия 

3.1 Горно строене на железния път; 

3.2 Ремонт на железния път; 

3.3 Поддържане на съоръженията, осигурителната техника и 

телекомуникациите; 

3.4 Поддържане и експлоатация на енергийните мрежи, системи и 

съоръжения; 

3.5 Основни ремонти и строителство. 

 

"Стратегическо развитие и инвестиции" 

1. І управленско ниво 

1.1. Изготвяне и реализиране на програми за изграждане, 

поддържане, развитие и експлоатация на железопътната инфраструктура; 

1.2. Изследователска дейност, свързана с развитието на 

железопътната инфраструктура; 

1.3. Координиране на проекто-конструкторската дейност; 

1.4. Строителство и инвеститорски контрол; 

1.5. Поддържане на нормативната база и технически стандарти;  

2. ІІ управленско ниво - регионални управления 

2.1. Координиране на проекто-конструкторската дейност; 

2.2.  Строителство и инвеститорски контрол. 

 

 “Пътнически превози”  

1. І управленско ниво 

1.1  Маркетинг и тарифна политика; 

 1.2 Транспортни технологии; 

 1.3 Бюджет и контрол; 

 1.4 Управление на използването и експлоатацията на пътническия 

вагонен парк; 

 1.5 Управление на използването и експлоатацията на пътническия 

тягов подвижен състав; 
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 1.6 Договориране на екипирането и ремонта на тяговия подвижен 

състав; 

 1.7 Договориране на ремонта на пътнически вагони; 

 1.8 Стратегии за развитието на подвижния състав; 

 1.9 Електронна картотека на пътническия подвижен състав; 

2. ІІ управленско ниво - регионални поделения 

2.1 Маркетинг; 

2.2 Транспортни технологии; 

2.3 Бюджет и контрол; 

2.4 Управление на използването и експлоатацията на пътническия 

вагонен парк; 

2.5 Управление на използването и експлоатацията на пътническия 

тягов подвижен състав; 

  3. ІІІ производствено ниво  

  3.1 Маркетинг и продажби; 

3.2 Бюджет; 

3.3 Експлоатация на пътнически подвижен жп състав. 

 

 “Безопасност” 

1. І управленско ниво 

 1.1 Контрол по изграждане, ремонт, поддържане и експлоатация на 

жп инфраструктура; 

 1.2 Контрол на подвижния състав на жп инфраструктурата и на този 

на всеки превозвач от момента на стъпването му на територия на жп 

инфраструктура; 

 1.3 Поддържане на нормативна база, свързана с безопасността по 

жп инфраструктура; 

 1.4 Организиране на подготовка и преподготовка на кадрите, 

свързани с безопасността; 

 1.5 Технически надзор, метрология и безразрушителен контрол, 

контрол по безопасни и здравословни условия на труд, ветеринарно-

санитарен контрол; 
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 1.6 Дейности по възстановяване на движението след железопътни 

произшествия. 

2. ІІ управленско ниво - регионални управления 

2.1 Контрол по изграждане, ремонт, поддържане и експлоатация на 

жп инфраструктура; 

2.2 Контрол на подвижния състав на жп инфраструктурата и на този 

на всеки превозвач от момента на стъпването му на републиканската жп 

инфраструктура; 

2.3 Организиране на подготовка и преподготовка на кадрите, 

свързани с безопасността; 

2.4 Технически надзор, метрология и безразрушителен контрол, 

контрол по безопасни и здравословни условия на труд, ветеринарно-

санитарен контрол; 

2.5 Дейности по възстановяване на движението след железопътни 

произшествия. 

 

 

 “Ремонт и поддържане на подвижен жп състав”  

1. І управленско ниво 

1.1 Ремонт и поддържане на товарни локомотиви; 

1.2 Ремонт и поддържане на пътнически локомотиви; 

1.3 Ремонт и поддържане на маневрени локомотиви; 

1.4 Ремонт и поддържане на товарни вагони; 

1.5 Ремонт и поддържане на пътнически вагони; 

1.6 Екипиране на локомотиви; 

1.7 Логистика; 

1.9 Нови технологии и стандарти; 

2. ІІ управленско ниво - регионални поделения 

2.1 Ремонт и поддържане на товарни локомотиви; 

2.2 Ремонт и поддържане на пътнически локомотиви; 

2.3 Ремонт и поддържане на маневрени локомотиви; 

2.4 Ремонт и поддържане на товарни вагони; 

2.5 Ремонт и поддържане на пътнически вагони; 
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2.6 Екипиране на локомотиви; 

2.7 Логистика;  

3. ІІІ производствено ниво  

3.1 Ремонтни депа. 

 

 При определянето на функциите се посочват и основните структурни 

звена, осигуряващи тяхното изпълнение. Правилното изграждане на тези 

звена в съответствие с функционалните особености на изследваната 

система предопределя в голяма степен управленската структура. 

Функционалните връзки имат определящо значение за начина на 

подреждане и организация на структурните елементи. Това подреждане по 

същество са управленските структури. Само изброяването на видовете 

структури е изключително обемиста задача, която може да бъде обект на 

отделна разработка. Безкрайният ред от елементи на големите системни 

обекти, какъвто е железопътния транспорт, предполага многообразие на 

структурите. Елементите по същество са мегаструктурата на системата. 

Обикновено когато се разглеждат структурите на железопътния транспорт се 

вземат "познатите" елементи и техният набор се посочва като структура на 

обекта. Но би трябвало да се има предвид, че всяка структура е също 

относително самостоятелна система със свои елементи. Следователно е 

необходимо да се определят структурите и на тези елементи по йерархични 

равнища. Налице са и ситуационни, управленски структури /следващи 

динамичните изменения в процеса/, териториално-производствени структури 

т.н. Тук ще посочим типови организационни структури на железопътен 

оператор и инфраструктурен мениджър / Фиг.22 и Фиг 23/. 

За оценката и усъвършенстването на системата за управление на 

железопътния транспорт в България важно значение имат: структурата на 

технологиите за производство; структурата на регулаторните механизми, 

регулиращи функционирането на системата за управление и особено 

структурата на ресурсите, включваща собствените ресурси 

/материални,финансови, кадрови и информационни/. Изходна позиция при 

оценката на ефективността на системата от ресурси е тяхното разглеждане 

като кибернетична система със съответните вход и изход.  
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Елементите за входа имат характер на относително самостоятелна 

система Те са в зависимост от външната среда и от постъпващите на изхода 

резултати, необходими за възпроизводство. Разглеждането на системата от 

ресурси при железопътния транспорт е възможно в два аспекта: като единна 

система, без разкриване на подсистемите и като интегриран сбор от 

подсистеми. По предметния признак всеки от ресурсите е относително 

самостоятелна система. Редът на изследване се определя според техния 

йерархичен ред. В този план всяка подсистема има свои ресурси, които в 

своето единство образуват интегрирана система от ресурси на 

железопътния транспорт.  

Ефективността на системата за управление е в пряка зависимост от 

функциите, осигуряващи входа на системата от ресурси. Организацията на 

входа изисква внимателно разглеждане, а в големите системи, каквато е 

железницата, се налага избор между централизация и децентрализация при 

ресурсното осигуряване на подсистемите. Налице е тенденция към 

ограничаване влиянията на входа. Функциите са ориентирани към 

осигуряване на ресурси с подходящи характеристики, в подходящо време, в 

подходящо количество и на подходяща цена. Единният технологичен процес 

в железопътния транспорт изисква централизиране на функциите по 

ресурсното осигуряване. Така потребностите на отделните звена могат да се 

обединят и поради обема да се получи преимущество при отстъпки в цената; 

става възможно да се управляват разнообразието от елементи чрез 

стандартизиране на изискванията за общите потребности; отстранява се 

дублирането на служители и се намаляват управленските разходи; 

специализират се служителите и т.н. Но териториалното разположение на 

звената от производствената структура на железопътния транспорт създава 

редица затруднения в комуникациите. Информацията не може да бъде 

регистрирана и обработвана с големи подробности и не може да се 

поддържа ефективна система за инспектиране и финансов контрол. 
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НИВО

РЕГИОНАЛНИ

ПОДЕЛЕНИЯ

III-то
 ПРОИЗВОДСТВЕНА

СТРУКТУРА

ТОВАРО-

ПЪТНИЧЕСКИ

СЛУЖБИ

ДОГОВОРИ И

СПЕДИЦИЯ

ТРАНСПОРТНИ

ТЕХНОЛОГИИ

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА

ТПЖПС

МАРКЕТИНГ И

ТАРИФНА ПОЛИТИКА

ТРАНСПОРТНИ

ТЕХНОЛОГИИ

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НА ППЖПС

РЕМОНТ  И

ПОДДЪРЖАНЕ

ЛОГИСТИКА

ОБСЛУЖВАЩ

БЛОК

МАРКЕТИНГ И

ТАРИФНА ПОЛИТИКА

ДЕПА ЗА

РЕМОНТ И

ПОДЪРЖАНЕ

ПЛАНИРАНЕ И

КОНТРОЛ

ПЛАНИРАНЕ И

КОНТРОЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ И ЧОВЕШКИ

РЕСУРСИ

ФИНАНСИ И МЕНИДЖМЪНТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ФИНАНСИ

ИНСПЕКТОРАТ

ОХРАНА НА ТРУДА

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ И МЕНИДЖМЪНТ

ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

ТЕХНИЧЕСКИ АРХИВ

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

СНАБДЯВАНЕ
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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ИНФРАСТРУКТУРЕН МЕНИДЖЪР

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

ФИЛИАЛ ЦДР

ФИНАНСИ

И ЧОВЕШКИ

РЕСУРСИ

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И

КОНТРОЛ И  ЦДР

СТРАТЕГИЧЕСКО

РАЗВИТИЕ И

ИНВЕСТИЦИИ

ПОДЪРЖАНЕ  НА

ИНФРАСТРУКТУРАТА

КОНТРОЛ НА

ИНВЕСТИЦИИТЕ

ПОДЪРЖАНЕ НА

ИНФРАСТРУКТУРАТА

ФИНАНСИ И

ЧОВЕШКИ

РЕСУРСИ

БЕЗОПАСНОСТ АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЛ.ТЕХНИЧЕСКА

СЛУЖБА
ЖП  ГАРИ

I-во
 УПРАВЛЕНСКО

НИВО

II-ро
 УПРАВЛЕНСКО

НИВО

РЕГИОНАЛНИ

УПРАВЛЕНИЯ

III-то
 ПРОИЗВОДСТВЕНА

СТРУКТУРА

ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБСЛУЖВАЩ

БЛОК

ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ

СЛУЖБА

ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ

 ГРАФИК ЗА

ДВИЖЕНИЕ

 ДОГОВОРИ

 ЦДР

ЕНЕРГЕТИЧНА

СЛУЖБА

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ЕНЕРГОСИСТЕМА

СТРАТЕГИЧЕСКО

РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИЦИОННО

ПЛАНИРАНЕ

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТ

СЧЕТОВОДСТВО И

КОНТРОЛ

ЧОВЕШКИ

РЕСУРСИ

УПРАВЛЕНИЕ НА

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

БЮДЖЕТ  И

КОНТРОЛ

БЕЗОПАСНОСТ  НА

ДВИЖЕНИЕТО

ППО

ТЕХНИЧЕСКИ

НАДЗОР И

МЕТРОЛОГИЯ

ФИНАНСИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ИНСПЕКТОРАТ

ОХРАНА НА ТРУДА

ВРЪЗКИ С

ОБЩЕСТВЕНОСТТА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРАВНО-НОРМАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА

СОБСТВЕНОСТТА

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕНТЪР И

АРХИВ

ИНФОРМАЦИОННИ

ТЕХНОЛОГИИ
СНАБДЯВАНЕ
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В процеса на управление на железопътния транспорт участват 

множество различни управленски органи и голям брой изпълнители, в 

редица случаи структурно и териториално отдалечени едни от други. Това 

създава предпоставки за наличие на дублиращи се звена и дейности и 

трудности при точното определяне на обхвата на дейността за звената на 

различните нива на управление. Освен това все още в недостатъчна степен 

са разработени и внедрени такива организационно-регламентиращи актове, 

които изцяло да осигуряват взаимодействието в управленската дейност на 

системата. Технологията на управление е функционално ориентирана, т.е. 

тя се изгражда и усъвършенства в зависимост от управленските функции, 

които се реализират. Структурните звена и длъжностните наименования 

участват само и дотолкова, доколкото са свързани с управленските функции, 

а не като самостоятелни образувания. Между различните подсистеми се 

извършва непрекъснат обмен на информация, която е гаранция за тяхната 

цялостност и функциониране. "Липсата на надеждна информация - пише 

Афанасиев12 - е източник на субективизъм, на чисто волеви, необосновани 

решения и действия, несъвместими с научното управление". 

Всяко ниво на управленската структура има свои специфични 

функции, произтичащи от задачите, които трябва да се решават. По тази 

причина нуждата от информация за елементите е различна в качествено и 

количествено отношение. В същото време начинът на протичане на 

информацията, нейната обработка, полезност, обем и т.н. зависят от начина 

на изграждане на системата за управление. В железопътния транспорт е 

изградена система от връзки и канали за предаване и приемане на 

информацията. Обезпечаването на изпълнението на главните функции от 

страна на съответните управленски звена създава условия за наличност на 

разнообразна и богата по съдържание информация. 

Наред с тези положителни моменти, налице са и редица 

недостатъци. Големият брой звена, териториалното им разположение и 

функционалната специализация създават условия за набиране на голяма по 

обем информация, която се обработва трудно, както и за намаляване на 

нейната достъпност, комуникативност, точност, икономичност и полезност. 

                                                           
12 Афанасиев,В. – Научно управление на обществото 
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Тези недостатъци се проявяват най-силно във висшите звена за управление. 

В тях са съсредоточени основните ръководни функции, осигуряващи 

постигането на целите. Голямото количество информация, дължината на 

каналите и броят на звената, които подават обратната информация и вземат 

управленските решения увеличават смущенията, ангажират голям брой 

работна сила и увеличават документооборота. В увеличаването на 

информацията и снижаване на ефективността й важно място има липсата на 

единство в системата за управление. 

В основата на модерното управление на железопътния транспорт стои 

управлението на финансовите ресурси13. Бизнес звената могат да 

бъдат определени като онези елементи на дейността в рамките на цялата 

система на железопътния транспорт, където могат да се идентифицират 

приходите и разходите, свързани с производството на услуги и дейности, 

позволявайки по този начин да се получи представа за рентабилността на 

тази дейност. Основната дейност е извършването на пътнически /Експрес, 

Крайградски, Междуградски, Специални услуги/ и товарни /Маршрутен влак, 

Вагонни пратки/ превози. Освен това съществуват няколко други дейности, 

които е уместно да се считат за бизнес, главната от които е управлението на 

инфраструктурата. Създаването на изброените по-горе бизнес звена и 

всякакво друго подразделяне на тези звена предполага, че приходите и 

разходите могат да бъдат смислово определени и отнесени към отделните 

бизнес звена, както е описано по-горе. 

По-нататъшното подразделяне на други видове услуги поражда 

проблеми при измерването на приходите, ресурсите и разходите, свързани с 

всяка услуга. 

Звената на железопътния транспорт имат счетоводни и финансови 

отдели. По-големите звена имат също така икономически и планови отдели. 

Счетоводен отдел 

Текущата организация на един типичен счетоводен отдел се състои от 

главен счетоводител и зам.главен счетоводител с персонал, ангажиран 

основно в обработката на данните, с някакви задължения за отчитане. 

                                                           
13 Използван е консултантски доклад “Съдействие при реорганизацията на счетоводните услуги и процедури на НК “БДЖ””  
KPMG; Rust Kennedy & Donkin Ltd.; ITC 
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Икономически отдел 

Текущата организация на типичния отдел “Икономика и планиране” се 

състои от началник секция и персонал, ангажиран с планирането, 

бюджетирането и отчитането, подпомаган от анализатори. 

 

Ключовата област на финансовото управление е използуването на 

автоматизирани системи за: 

 Главната книга; 

 Сметки Вземания и фактуриране; 

 Сметки Задължения; 

 Бюджетиране и планиране. 

Освен това съществуват процедури, които подпомагат 

съществуващите дейности по финансовия мениджмънт включвайки: 

 Управленски отчети; 

 Бюджетиране и планиране; 

 

Главен 

счетоводител 

Зам. гл. 

счетоводител 

Обработка на 

данните 

Обработка на 

данните 

Обработка на 

данните 

Обработка на 

данните 

 
Началник 

отдел 

 

   Отчитане 

 

    Анализ 

 

       Анализ 

Планиране/ 

бюджетиране 
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 Управление на средствата; 

 Капиталовложения; 

 Изчисляване себестойността на трафика. 

Централното управление поема повече отговорности, за да осигури 

координацията на звената при въвеждането на данните, работата по 

проверката и съгласуването, контролирането на сметките, поддържането на 

базата данни. 

Структурата на отчитането е предназначена да отразява национален 

сметкоплан заедно с отговорностите и отчетността на ръководството, т.е. в 

добавка към задоволяването на задължителните изисквания. Тя е 

предназначена да осигурява информацията, необходима на всяко ниво на 

управление и позволяваща на съответните кадри да ръководят тази област 

от бизнеса, за която са отговорни и подотчетни. 

Отчетите са предназначени за използуване на всяко ниво на 

управление. В някои случаи (напр. отчетът за движението на паричния 

поток) отчетът е предназначен за използуване само от едно специално ниво 

на управление. В други случаи (напр. анализът на текущите разходи на 

разходния център) отчетите ще бъдат ценни за повече от едно ниво на 

управление, в който случай отчетите ще се нуждаят от известно 

приспособяване към всяко съответно ниво. 

 

Бюджетиране 

Бюджетът за всяка финансова година е резултат от аналитично и 

детайлно планиране, което започва от процеса на планирането на най-

високото му ниво. 

Могат да бъдат идентифицирани няколко фази: 

1. Определяне на средносрочните и дългосрочни цели и действията, 

необходими за тяхното постигане; 

2. Определяне на специфичните стъпки, които трябва да бъдат 

възложени на специални групи или лица за реализиране, в съответствие с 

бюджетния график; 

3. Разпределяне на финансовите и оперативните отговорности към 

съответните нива в организацията. Определяне на изискванията за 

сроковете и методология за изпълнението; 
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4. Определянето на подробен план, изразен в оперативни, 

икономически и финансови термини; 

5. Консолидация на бюджета и плана, обсъждане и съгласуване на 

високо ниво в организацията; 

6. Съобщаване на окончателно съгласувания план и цели във всеки 

разходен център и звено; 

7. Реализиране на плана и бюджета. 

Процесът на планиране и бюджетиране включва три основни фази: 

 съставяне на три/пет-годишен стратегически план. Това трябва да се 

направи от Съвета на директорите и други висши директори и 

ръководители; 

 превръщане на стратегическия 3/5-годишен план в цели за годишния 

оперативен план; 

 детайлно определяне, съгласуване и реализация на бюджета за “първата 

година” на стратегическия план. 

Стратегическият 3/5-годишен план трябва да се актуализира 

ежегодно. Първата година на 3/5-годишния стратегически план трябва да 

образува основата за годишния оперативен план. По този начин 

железопътният транспорт непрекъснато пренася процеса на планиране за 

3/5 години напред и има пряка връзка между дългосрочния стратегически 

план и едногодишния оперативен план. Освен това целите, съдържащи се в 

стратегическия план, са в съответствие с годишния оперативен план. 

Изчисляване себестойността на трафика 

Главната цел на изчисляването на себестойността на трафика е да 

помогне на ръководството в разбирането на търговската изгодност на 

различните транспортни продукти и услуги, осигурявани от железопътния 

транспорт. Процесът на изчисляване себестойността на трафика не е 

еднакъв с този при изготвянето на отчетите за печалбите и загубите 

поделенията и консолидираните отчети. Изчисляването на себестойността 

на трафика е оценка на “икономическата стойност” за бизнеса и, 

следователно, възприема по-перспективен поглед към разходите и 
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разбирането за поведението им в железниците, в съответствие с различните 

експлоатационни и ресурсни стратегии. 

За изчисляване себестойността на трафика се използува базата от 

счетоводна информация, чрез която се анализират вида и функцията на 

разходите по бизнес звена, заедно с мерките за производство за всеки 

определен вид дейност. Трябва да се отбележи също така, че общите 

разходи, използувани при икономическото оценяване на себестойността на 

трафика могат да не са съпоставими с разходите, включени в отчета за 

печалбите и загубите на железниците. 

 

Отнасяне на приходите към бизнес звената 

Постъпления от пътническите превози 

Системата за регистриране на приходите съдържа: 

 регистриране на постъпленията по класа на пътуването (1-ва, 2-ра и т.н.) 

и гарата на продажба; 

 поддържат се отделни приходни сметки за продадените билети за 

спалните и кушет-вагоните и за международни разплащания или превози; 

 пътуванията на пътниците се регистрират и са на разположение. Тъй като 

пътническата тарифа е на база разстоянието, възможно е да се изчислят 

пътниккилометри; 

 има и отчети за безплатните билети и тези с намаление. 

Постъпления от товарните превози 

Системата за управление и регистриране позволява получаването на 

информация с цел по-точен процес на разпределяне: 

 сегашната организация на пътническите превози в бизнес звена следва 

принципа на групирането на пратките в значими обобщения; 

 всяка пратка се таксува отделно и се регистрира в счетоводните системи; 

 има проучвания за произхода и крайната цел за всички товарни превози; 

 системата дава общо товарните вагони и тонажа по стоки, преминаващи 

между две гари, със свързаните с това постъпления през даден период; 

 следователно, възможно е да се определят приходите от всяка услуга, 

маршрутен влак и по-малко от маршрутен влак за всяко бизнес звено. 
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Управление на паричните средства 

Общоприета практика в големите и средните по големина търговски 

организации е да имат отдел, който е отговорен за управление на 

ликвидността на организацията. Ликвидността може да бъде дефинирана 

като способност на организацията да създава (или да има достъп до) пари в 

брой, за да посреща съществуващите плащания по задължения. Тук си 

струва да се наблегне на това, че ликвидността касае фактическите пари в 

брой, а не осчетоводените печалби. Има много примери на печеливши 

компании, принудени да обявят банкрут поради липса на ликвидност. 

Отделът “Управление на паричните средства” е отговорен за следните 

дейности: 

 прогнозиране на парите в брой. Това  включва изготвяне на 12-седмична 

подвижна прогноза, която се осъвременява на всеки 4 седмици и 12-

месечна подвижна прогноза, която  се осъвременява на тримесечие; 

 управление на възможностите за заеми. Отделът е отговорен за: 

споразуменията за кредити с банки; начало на изтегляне на кредита и 

изплащания; плащания на лихвите по кредити и контрол на 

съответствието с всякакви финансови клаузи, постановени като условия 

за кредитите. Отделът също е отговорен за ежедневното управление на 

кредитите (но не и за преговорите), предоставени от чужди банки и други 

външни страни; 

 осигуряване на ефективно използване на излишъците на пари в брой, 

които се държат в банковите сметки; 

 работа с главния счетоводител, с цел да се контролира работния капитал 

и да се съветват как застоят на парите в брой в работния капитал може 

да бъде минимизиран; 

 управление на всички взаимоотношения с банки. Отговорностите на 

отдела включват както договарянето и администрацията на 

възможностите за кредити, така и откриване и закриване на банкови 

сметки, договаряне и контрол на банковите такси и поддържане на 

осъвременени банкови мандати. Отделът “Управление на паричните 



 

 

 

94 

средства” е отговорен също така и за поддържането на централна база 

данни на всички банкови сметки и възможностите, които се поддържат; 

 въвеждане на инструкции по плащанията за движение на средства от 

банковата сметка на Генералната дирекция към други банкови сметки на 

системата. Така също по плащанията на външни доставчици и други 

страни, на които се плаща направо от банковите сметки под контрол на 

Генералната дирекция; 

 идентифициране и управление на риска по чуждата валута и лихвите. В 

допълнение към идентифицирането на такива рискове, отделът 

“Управление на паричните средства” изготвя препоръки и впоследствие 

извършва обезпечаващо (хеджинг) действие; 

 

Управление на инвестициите 

Инвестиционни проекти и оценяване 

Инвестиционен проект е предложение за извършване на значителен 

разход в кратък срок, с цел да се промени вида на услугата и да се подобри 

изпълнението на организацията в дълъг срок. Това е набор от мерки с 

бизнес цел.  

Инвестиционна оценка е процесът на оценяване на разходите и 

ползите, и вземането на решение дали си струва проектът да бъде 

предприет. Инвестиционната оценка е важна по следните три причини: 

 бизнесът ще постига своите цели само ако инвестиционните фондове се 

насочват към проекти, които водят до задоволителни ползи. 

Железопътният транспорт има недостиг на инвестиционни средства и 

има много възможни начини за използването им. Важно е предложените 

проекти да се изучават внимателно, за да се определи как ограничените 

средства могат да бъдат най-добре използвани за постигане на целите 

на организацията; 

 процесът на инвестиционна оценка е полезен за окуражаване на 

управлението да изучава възможностите и да търси най-добрите начини 

за експлоатирането им; 
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 Железопътния транспорт се нуждае от финансиране от външни 

източници, които искат да видят, че предложеното инвестиране води до 

ползи. 

Обхват на инвестиционната оценка: 

 Капитални разходи. Това са разходи, направени в кратък срок за 

придобиване на нови активи и по такъв начин за променяне характера на 

жп екплоатацията; 

 Промяна на експлоатационните разходи, която настъпва като резултат на 

инвестицията. Може да бъде очаквано някои от инвестициите да намалят 

бъдещи експлоатационни разходи. Например, електрификацията 

обикновено довежда до намаляване на разходите за енергия. Други 

инвестиции (например откриването на нова линия) увеличават 

експлоатационните разходи;  

 Допълнителни пътнически и товарни приходи, които железниците ще 

получат като резултат от инвестицията. 

Обхват на инвестиционния проект 

Инвестиционният проект често ще е с дългосрочни последствия. 

Например, въвеждането на нови пътнически вагони често ще изисква 

известна модификация на средствата за поддръжка и известно 

допълнително обучение на личния състав от поддръжката. Обхватът на 

проекта трябва да бъде дефиниран така, че да взема предвид всички 

значими промени, които ще последват от инвестицията. Елементите на един 

инвестиционен проект трябва, обаче, да бъдат логически свързани. 

Обединяването на два независими проекта не е добра практика, доколкото 

по-силният проект ще “пресича” субсидирането на по-слабия.  

Финансова оценка и икономическа оценка 

Финансова оценка е оценката на проекта от гледна точка на 

железопътния транспорт, вземайки предвид ефекта от проекта върху 

разходите и приходите.  

Някои проекти могат да имат “външни” разходи или ползи, които нямат 

пряко въздействие върху финансите на инвеститора. Пример за проект с 

външни разходи би могъл да бъде едно ново депо за почистване на вагони, 
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което изхвърля замърсена вода в речната система. Замърсяването не би 

било разход на железниците, но би било един разход на външни страни, 

като например държавните водоснабдителни организации. Нормативите за 

околната среда често ще изискват от инвеститора да предприема действия 

за предотвратяване на нередностите (например чрез инсталиране на 

съоръжения за обработване на отпадъчните води). Там, където е подходящо 

тези мерки би трябвало да бъдат включени в проекта. Разходите за контрол 

на замърсяването тогава стават вътрешни разходи и няма външни разходи. 

Значителни външни ползи могат да произтекат, когато подобряването 

на жп услугите привлича тези, които иначе биха използвали автомобилния 

транспорт. Намалявайки автомобилния транспорт ще се намали и нуждата 

правителството да извършва разходи за строителство и поддържане на 

пътищата. Ползата е най-значителна в градската област, тъй като 

задръстването в движението обикновено е голям проблем в градските зони и 

замърсяванията на околната среда от моторните превозни средства стават 

по-големи.  

В случаите, в които има значителни външни разходи или външни 

ползи, икономическата оценка понякога се извършва паралелно с 

финансовата. Икономическата оценка изразява резултатите от проекта от 

гледна точка на разходи и ползи за националната икономика и се стреми да 

оцени външните разходи и ползи в пари. Обаче има обясними неизвестни 

величини за паричните стойности, дадени за сметка на ползи от намаляване 

на замърсяването, задръстване на движението или пътните произшествия. 

 

Основна структура на финансовия анализ 

Анализът показва: 

 паричните потоци в основния случай (без да има проект); 

 паричните потоци при допускане, че проектът е предприет; 

 нетната промяна в паричните потоци, като резултат от проекта. 

 

Показват се два съществени финансови показателя: 
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 чистата настояща стойност на инвестицията. Това е стойността на 

чистата промяна в паричните потоци, сконтирана по контролната тарифа 

на сконтото 

 вътрешна норма на възвръщаемост. Това е курсът на отбивката, който 

намалява настоящата стойност на чистото изменение в паричните потоци 

до нула. 

Анализът се отнася само за приходите и разходите, които са повлияни 

от инвестицията. Анализът не показва никакви парични потоци с източник 

външно финансиране (такива като помощи от правителството или заеми от 

банки за развитие.) На този етап целта е да се установи дали проектът е 

наистина ценен. На по-късен етап, когато външни източници на финанси са 

възприели проекта по принцип, е подходящо да се разработи финансов 

анализ, който взема предвид източникът на финанси, плащанията на лихви и 

плащане на задълженията. 

Финансовата оценка трябва да обхваща живота на закупените активи. 

Ако активите имат дълъг физически живот, в повечето случаи ще бъде 

достатъчно да се анализират паричните потоци за 20 години напред. Тъй 

като паричните потоци се дисконтират, анализът не се повлиява значително 

от това какво се случва в далечно бъдеще. Последната година на анализа 

трябва да включва остатъчната стойност на всякакви активи, които не са 

били обезценени или излезли от употреба.  
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4 Система за управление на Автомобилния транспорт14      

                                               

4.1 Декомпозиране на целите и функциите 

С началото на либерализация на транспортния пазар и 

преструктуриране на икономиката и промишлеността, се утвърди устойчива 

тенденция на спад на превозваните товари и пътници и загуба на пазарен 

дял от страна на железницата най-вече за сметка на силно конкурентния 

автомобилен транспорт.  

Особено важно както при всички видове транспорт , така и при 

автомобилния е функционалното и целево разпределение в отделните 

подсистеми. Във връзка с това могат да бъдат очертани следните 

проблемни направления: 

I. Превоз на товари 

В страната съществуват 2 524  превозвачи  с  10 362 товарни 

автомобили. 

Превозените товари и извършената работа от автомобилния 

транспорт се разделят в две групи според типа на превоз – за собствена 

сметка и срещу заплащане. 

В таблицата долу са поместени обема на превозените товари и 

извършената работа от автомобилния транспорт за собствена сметка15. 

 2000 2001 2002 

Превозени товари, 

млн. тона, в т.ч.: 

-  вътрешни превози 

-международни превози 

 

84.8 

84.3 

  0.5 

 

75.9 

75.3 

  0.6 

 

83.7 

83.4 

0.3 

Извършена работа, 

млн. ткм, в т.ч.: 

-  вътрешни превози 

- международни превози 

 

2,278 

1,880 

   398 

 

2,624 

1,981 

   643 

 

2,201 

2,061 

   140 

При товарните превози за собствена сметка се отчита намаляване на 

обема на превозените товари през 2001 г. и увеличение през 2002 г., като 

въпреки това стойността за последната година е по-малка от тази за 2000 г. 

Идентични са тенденциите по този показател и при вътрешните и при 

международните превози. По отношение на извършената работа се 

                                                           
14 При разработването на главата са използвани Правилници, Наредби и други материали на МТС 
15 НСИ 
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наблюдава увеличение през 2001 г. и намаление през 2002 г., като най-ниска 

е стойността през последната година. При обема на извършената работа 

при вътрешните превози тенденцията е на растеж през целия разглеждан 

период. При международните превози обаче се наблюдава увеличение на 

обема през 2001 г. и рязко спадане на стойността през последната 2002 г. 

В следващата таблица са представени обема на превозените товари 

и извършената работа от товарния автомобилен транспорт срещу 

заплащане16. 

 2000 2001 2002 

Превозени товари, 

млн. тона, в т.ч.: 

-  вътрешни превози 

- международни превози 

 

               36.8 

               33.3 

 3.5 

 

39.2 

34.0 

  5.2 

 

56.8 

52.1 

  4.7 

Извършена работа, 

млн. ткм, в т.ч.: 

-  вътрешни превози 

-международни превози 

             

4,128 

1,181 

2,947 

 

5,424 

1,329 

4,095 

 

6,603 

1,870 

4,733 

През целия период (2000-2002 г.) се наблюдава тенденция на 

увеличение в обема на превозените товари от автомобилния транспорт 

срещу заплащане. Драстично е увеличението през 2002 г. спрямо 2001 г., в 

сравнение с това през 2001 г. спрямо 2000 г. Обема на извършената работа 

също бележи растеж и през 2001 г. и през 2002 г., както при вътрешните, 

така и при международните превози.   

II. Превоз на пътници 

Към настоящия момент броят лицензирани превозвачи със 

съответния брой превозни средства, осъществяващи обществен превоз на 

територията на страната, е 2554  превозвачи  с  12855 автобуса. Освен това 

съществуват и 4945  превозвачи за таксиметров превоз  с  30509 

таксиметрови автомобили. 

Предприятията за пътнически превози в големите градове са 

преимуществено общинска собственост. Отрасловата структура на 

автомобилния пътнически транспорт в България включва в една отраслова 

група между селищните и международните превози. От 2000 г. до края на 

разглеждания период има ясно очертана тенденция на спад в градския 

                                                           
16 НСИ 
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пътнически транспорт, което се дължи на нарастващия брой лични 

автомобили. При междуселищните превози няма определена тенденция на 

спад или увеличение в трафика. При международния автомобилен 

транспорт, но след спада в обема на пътническите превози през 2001 г., се 

наблюдава растеж, който продължава и през последната 2003 г. 

Обществените превози на пътници в страната се делят на: 

- превози по утвърдени транспортни схеми; 

- специализирани и случайни превози. 

Специализираните и случайните превози се осъществяват на базата 

на свободна конкуренция между лицензираните превозвачи.  

Превозите по утвърдени транспортни схеми се осъществяват на 

базата на конкурси за възлагане на обществени превози по автобусни 

линии. Обществения превоз на товари се осъществява на базата на 

свободна конкуренция. Основен проблем пред превозвачите 

осъществяващи обществен превоз на пътници и товари е голямата възраст 

на автомобилния парк.  

III. Доставка на нов и ремонт и подържане на съществуващия 

подвижен състав 

Автомобилният транспорт в нашата страна се развива изключително 

на пазарен принцип. Още в началото на прехода към пазарна икономика в 

България се появиха множество частни автомобилни фирми за превоз на 

пътници и товари, както и фирми, работещи изцяло в областта на 

спедицията на товари. Осъществява се бърза доставка на товари, 

извършват се цялостни транспортни услуги: доставка “от врата до врата” и 

“точно на време”, оформяне на документи, товаро-разтоварни операции и т. 

н. Налице е постоянно увеличаващ се брой на новите товарни автомобили в 

България. 

Общият брой на дружествата лицензирани за превоз на товари 

допуснати до осъществяване на превози под покритието на режима ТИР е 

3600. Към месец март 2004 г., в базата на ИА “Автомобилна администрация 

са регистрирани 397 бр. “зелени” 2050 бр. “по-зелени и сигурни” и 1850 бр. 

“ЕВРО 3 сигурни” товарни автомобила. Очаква се през 2004 г., броят на 

екологичните автомобили да нарасне с 20% спрямо 2003 г.   
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Към 31.12.2003 г. в Р България за международни автомобилни 

превози на пътници са лицензирани 372 превозвачи с 1170 превозни 

средства.  

Българските превозвачи традиционно заемат челни места в 

международните автомобилни превози на товари в Европа. Към 31.12.2003 

г. в Р България за международни автомобилни превози на товари са 

лицензирани 4214 превозвачи с 15300 превозни средства и 12800 

ремаркета.  

Наредба № 32 за периодичните прегледи за проверка на техническата 

изправност на пътните превозни средства (ППС) определя реда и условията 

за извършване на периодични прегледи, изискванията към контролно-

техническите пунктове и техническите специалисти, които извършват 

прегледите и условията и реда за издаване на разрешение за за 

извършване на прегледите. С наредбата се въвеждат съвременни и 

актуални методи и средства за диагностика на ППС в необходимия обем.  

Присъединяването на Р. България към Спогодбата от Виена 1997 г. 

ще позволи признаването от договарящите се страни на издаваните 

удостоверения за преминат технически преглед и ще улесни 

осъществяването на автомобилни превози от страна на лицензираните за 

тази дейност български фирми. 

IV. Подържане на условия за равнопоставен достъп до 

професията “автомобилен превозвач” 

Към настоящият момент в България няма автомобилен превозвач с 

мажоритарно държавно участие. Достъпът до професията автомобилен 

превозвач и до пазара на обществени и международни автомобилни превози 

е открит за всички юридически лица, които отговарят на определени 

критерии.  

Критериите за получаване на достъп до професията и до пазара на 

автомобилни превози са регламентирани със Закона за автомобилните 

превози, и съответните наредби. Основните изисквания, на които трябва да 

отговарят кандидатите за достъп до професията са благонадеждност, 

финансова стабилност и професионална компетентност. Нормативната 

уредба е съобразена с европейското законодателство. 
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V. Осигуряване на екологосъобразен автомобилен транспорт 

Българската транспортна политика в областта на автомобилния 

транспорт отговаря на изискванията на съответните законодателни актове 

на ЕС на основата на свободни пазарни отношения и повишени изисквания 

по отношение на безопасност и екологосъобразност при извършването на 

превоз на пътници и товари на територията на Р България.  

Дейностите по контрола и осигуряване на стандартите за 

екологосъобразност (намаляване на шумовите и вредните газови 

емисии, с цел хармонизиране с изискванията на ЕС) в автомобилния 

транспорт се постигат чрез: 

- издаване на сертификати за типово одобрение на нови (за 

новопроизведени модели) моторни превозни средства и техните ремаркета, 

създаване на база данни за одобрените типове пътни превозни средства и 

издадените разрешения за изменение в конструкцията на регистрирани и 

сглобявани ППС; 

- издаване на разрешения на фирми за извършване на периодични 

проверки за техническа изправност на пътни превозни средства, водене на 

регистър на издадените разрешения, и осъществяване на контрол по 

дейността на пунктовете на фирмите, получили разрешение за извършване 

на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни 

превозни средства и на качеството на извършваните прегледи; 

Транспортният сектор оказва сериозно въздействие върху всички 

компоненти на околната среда. Замърсяването на атмосферния въздух от 

транспорта е един от най-добре проучените случаи на въздействие върху 

околната среда и е свързано със значителни здравни последствия. Някои от 

въздействията, резултат от замърсяването предизвикано от транспорта, 

стават видими едва след дълъг период от време и предизвикват глобални 

ефекти, например върху климата, независимо къде са били генерирани 

емисиите. 

Автомобилния парк в България е с изключително неблагоприятна 

възрастова структура, което влияе неблагоприятно върху опазването на 

околната среда. Следва да се отбележи и проблема с недостатъчната или 
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остаряла апаратура в пунктовете за периодични прегледи на техническата 

изправност на МПС, където се отговаря за контрола на емисиите от 

автомобилите, движещи се по пътищата на страната. 

 

Цели: 

 Да се осигурят условия за провеждане на интегрирана транспортна 

политика, осигуряваща международно сътрудничество при решаване на 

безконфликтното функциониране на различните видове транспорт и 

опазване на околната среда и човешкото здраве; 

 Да се намалят емисиите на газове и твърди частици от 

автомобилното движение, за да се постигнат равнища, съответстващи на 

текущо приетите указания за качеството на въздуха в целия регион; 

 Да се намали шумът и замърсяванията от движението; 

 Поетапно обновяване на автомобилния парк. 

 

Приоритети: 

 По нататъшно развитие на нормативната база и пълното и 

хармонизиране с правото на Европейския съюз; 

 Анализ за състоянието и възрастта на автомобилния парк; 

 Анализиране на данни от транспортната дейност и влиянието и 

върху околната среда; 

 Създаване на условия за развитие на устойчив автомобилен 

транспорт чрез разработване и прилагане на интегрирани и дългосрочни 

решения, които осигуряват ангажирането и въвличането на съответните 

действащи лица на международно, национално, регионално и локални нива; 

 Интеграция на транспортния, здравния сектор и този на околната 

среда по отношение процеса на вземане на решения, мониторинга, оценката 

и въздействието върху здравето и околната среда; 

 Стимулиране на превозвачите за обновление на парка с 

екологосъобразни ПС на база разрешителния режим за допускане до пазара 

в международно съобщение, в рамките на двустранни договорености. 

Имайки предвид факта, че екологичните критерии играят съществена 

роля при достъпа до пазара на международни автомобилни превози в 
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Западна Европа горепосоченият брой товарни автомобили е крайно 

недостатъчен и създава опасност в близко бъдеще българските превозвачи 

да загубят достъпа си до западноевропейският пазар. От друга страна, 

предвид процесите протичащи в българската икономика и в частност 

пренасочването на по-голяма част от стокообмена на Р България към 

страните от ЕС доведе до пренасочване и на голяма част от превозите в 

тази посока.  

Създаването на условия за модернизация на автомобилния парк 

условно може да се раздели на два етапа. На първия етап, до 

присъединяването на Р България към ЕС е в ход модернизация на 

автомобилния парк с цел доближаване до завишените критерии на ЕС.  

Въвеждането на тези изисквания се осъществява посредством 

транспониране на законодателството на ЕС и Правилата на ИКЕ на ООН. 

Към месец март 2004 г., в базата на ИА “Автомобилна администрация 

са регистрирани 397 бр. “зелени”, 2050 бр. “по-зелени и сигурни” и 1850 бр. 

“ЕВРО 3 сигурни” товарни автомобила. Очаква се през 2004 г., броят на 

екологичните автомобили да нарасне с 20% спрямо 2003 г.   

Основните методи използвани до момента са въвеждането на по-

строги технически изисквания, по-строг контрол, подобряване на качеството 

на техническите прегледи и въвеждане на по-строги екологични норми. 

Съществен проблем пред обновяването на автомобилния парк е свързан с 

факта, че фирмите за автомобилни превози са малки като размер, а от друга 

страна функционират на изключително динамичен пазар, където 

предлагането на превози срещу заплащане многократно надвишава 

търсенето. Това от своя страна не позволява на повечето превозвачи 

адекватно бързо да генерират необходимите им средства за обновяване на 

парка.  

След присъединяването на България към ЕС се очаква да продължи 

модернизацията на автомобилния парк до достигането на европейските 

равнища.  
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VI. Осигуряване на достъп до външни пазари за българските 

превозвачи 

Важен фактор за достъп на българските превозвачи до пазара на 

международни автомобилни превози са разрешителните разменяни на 

базата на сключените от Р България двустранни спогодби за международни 

автомобилни превози. Тъй като с държавите, които са основни търговски 

партньори на Р България, както и с транзитните държави се разменя 

ограничен брой еднократни разрешителни, българските превозвачи се 

изправят пред циклични затруднения на достъпа до международният пазар, 

свързан с недостига на определен вид разрешителни. Съществуват няколко 

възможности за преодоляване на проблема. На първо място, следва да се 

отбележи, че административните мерки като например временното 

преустановяване на лицензирането на нови превозвачи държави няма да 

имат нужната ефективност. От една страна подобни мерки могат да се 

прилагат ограничено време, от друга страна те създават допълнителни 

бюрократични пречки пред превозвачите.  

На първо място проблемът с ограничените контингенти разрешителни 

разменяни с транзитните държави към ЕС би могъл да се облекчи чрез 

насърчаване на българските превозвачи да използват възможностите за 

комбиниран транспорт съществуващи през Австрия и Унгария. Имайки 

предвид факта, че за промяната на съответните контингенти разрешителни 

или отпадането на  разрешителните режими в превозите между Р България 

и определена държава е необходимо техническо време за изпълнение на 

съответните процедури и в повечето случаи съответното увеличение на 

разменяния контингент разрешителни влиза в сила от следващата 

календарна година, а от друга страна, пазара на международни 

автомобилни превози е изключително динамичен поради изключително 

голямото предлагане на превози срещу заплащане, би следвало на първо 

място да се подобри системата за управление и разпределение на вече 

разменяните разрешителни. 

Проблемите свързани с недостига на еднократни разрешителни  ще 

намерят частично разрешение след присъединяването на Р България към 

ЕС през 2007 г. Тогава, разрешителните режими за международни 
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автомобилни превози между България и страните от ЕС ще отпаднат и 

превозите ще започнат да се осъществяват на основание на разпоредбите 

на Регламент 881/92 ЕЕС и Директива 96/26 ЕЕС. 

Многостранните квоти разрешителни предоставяни от Европейската 

Конференция на Министрите на Транспорта (ЕКМТ), френските и унгарски 

многократни разрешителни се разпределят със заповед на Министъра на 

транспорта и съобщенията. Този механизъм би следвало да се запази и в 

бъдеще.      

VII.  Управление на човешките ресурси 

Професионалната компетентност, финансовата стабилност и 

благонадеждност са изисквания към всяко юридическо или физическо лице, 

за да извършва обществен превоз на пътници и товари.  

Съгласно Закона за автомобилните превози, изискванията за 

професионална компетентност са изпълнени, когато ръководителите на 

транспортната дейност на търговците притежават познания и опит, 

придобити чрез посещения в курсове за обучение или усвоени в 

транспортната практика, успешно са положили писмен изпит по предмети, 

определени в наредба и имат най-малко средно образование - за 

международните превози, и най-малко основно образование - за вътрешните 

превози. 

Изпитите за професионална компетентност се провеждат от Изпълни-

телната агенция "Автомобилна администрация". Редът за организиране и 

провеждане на изпити за професионална компетентност за ръководители на 

транспортна дейност е определен в методика утвърдена от изпълнителния 

директор на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация".  

Предметите, по които кандидатите трябва да имат знания са: 

- гражданско, търговско и административно право; 

- трудово и осигурително право; 

- данъчно право; 

- търговско и финансово управление на предприятието; 

- достъп до пазара; 

- технически стандарти и аспекти на дейността; 

- пътна безопасност; 
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Предвид разнородността на изучаваните предмети и големия обем 

учебен материал, за които кандидатите трябва да имат знания е 

необходимо: 

- създаване на екип за разработване на изпитни тестове с цел 

повишаване на качеството на провеждане на изпитите; 

- обмен на изпитни материали с компетентните институции на 

другите европейски държави; 

- подготовка на преподаватели; 

- регламентиране на дейността по обучението на кандидатите за 

придобиване на професионална компетентност; 

- въвеждане на изискване за завършено средно образование за 

кандидатите за придобиване на удостоверение за професионална 

компетентност за превоз на територията на страната. 

В Закона за движението по пътищата (ЗДП) е заложено изискването 

кандидатите за придобиване на правоспособност от определени категории, 

водачите на МПС от съответни професионални групи и някои други 

категории лица да са психологически годни. Според ЗДП това са: 

- кандидатите за придобиване на правоспособност за управление 

на моторно превозно средство от категориите С1 ,С, D1, D, Ттб (тролейбус) и 

Ттм (трамвайна мотриса); 

- водачите, извършващи обществен превоз на пътници и товари, в 

т.ч. водачите на автомобили за международни превози на пътници и товари, 

водачите на автомобили за обществен превоз на пътници и товари в 

страната, водачите, превозващи опасни товари и водачите на леки 

автомобили за таксиметров превоз; 

- водачите от всички категории, загубили правоспособност поради 

отнемане на контролни точки; 

- председателите на изпитни комисии. 

 

VIII. Осигуряване на безопасност на превозите 

Всяка държава в зависимост от държавното устройство има орган, 

който се занимава с процеса на безопасност на движението. Той е функция 

на самото общество и се явява надстройка. Това е един вид социална 



 

 

 

108 

дейност, за която държавата трябва да отдели пари за да предпази 

обществото от последствията на пътнотранспортните произшествия. 

В различните държави въпросът е решен по различен начин. Има 

комисии или органи към парламента, към министерски съвет или към някое 

министерство. Към Американският сенат има комисия, която се занимава с 

тези проблеми. Във Франция към дирекцията по безопасност на движението 

/DSCR/ има изградена междуминистерска работна група, която решава 

общите въпроси касаещи безопасността на движението. Това са 

представители на отговорни постове в отделните министерства, способни да 

вземат съответните административни решения и те да стават задължителни 

за изпълнение. 

Решаването на проблемите се базират на системата “човек, 

автомобил, път и пътна среда”. Според нашето законодателство елементите 

на системата са разпределени като отговорност на различни министерства. 

Изпълнителна агенция “Пътища” която отговаря за пътищата е към 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

същевременно отговорността на пътната мрежа в населените места е на 

кметствата. Отговорността за техническото състояние на моторните 

превозни средства и подготовката на водачи на моторни превозни средства 

е на Министерство на транспорта и съобщенията. Контролът по пътищата 

свързан с елементите на безопасността на движението е възложен на 

органите на Министерство на вътрешните работи. Възпитанието на 

транспортната култура на подрастващите и на населението остава 

приоритет на Министерство на образованието и науката, както и на 

средствата за масова комуникация. В крайна сметка липсва всякаква 

координираност между отделните ведомства и министерства по тези 

въпроси. 

Съгласно Закона за автомобилните превози, превоз на опасни товари 

на територията на Република България се извършва при спазване 

изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни 

товари по шосе (ADR) и на наредба за условията и реда за извършване на 

превоз на опасни товари, издадена от министъра на транспорта и 

съобщенията, министъра на вътрешните работи и министъра на околната 
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среда и водите. Лицата, осъществяващи превози на опасни товари и/или 

товарене и разтоварване на опасни товари, са длъжни да ползват един или 

повече консултанти по безопасността при превоза на опасните товари. 

В изпълнение на задълженията си  консултантът: 

- контролира изпълнението на процедурите по ADR, 

регламентиращи идентификацията на опасните товари, които се превозват; 

- при придобиването на транспортни средства за превоз на опасни 

товари контролира същите да отговарят на специалните изисквания 

(съгласно глава 9.1 на предложение В на ADR) за превоз на опасни товари; 

- проверява екипировката, съгласно изискванията на ADR, 

използвана във връзка с превоза, товаренето и разтоварването на опасни 

товари; 

- организира обучението на служителите, занимаващи се с превоз 

на опасни товари в предприятието и воденето на отчетите за това обучение; 

- предлага прилагането на аварийни действия в случай на 

произшествие или инцидент, които могат да повлияят на безопасността при 

превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари; 

- разследва възникналите произшествия, инциденти или сериозни 

нарушения, свързани с превоза на опасни товари и подготвя отчети за тях; 

- предлага мерки за избягване на повторно възникване на дадено 

произшествие, инцидент или сериозно нарушение; 

- следи за спазване на законовите изисквания, свързани с превоза 

на опасни товари при избора и използването на подизпълнители; 

- следи за наличието на подробни работни указания или инструкции 

на служителите, занимаващи се с превоза, товаренето или разтоварването 

на опасни товари; 

- предлага мерки за повишаване познанията за рисковете, присъщи 

на превозването, товаренето или разтоварването на опасни товари; 

- проверява за наличието в транспортното средство на документите 

и екипировката за безопасност, които трябва да съпровождат превозвания 

товар, както и спазването на съответните разпоредби по отношение на тези 

документи и екипировка; 
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- следи за спазването на изискванията (съгласно ADR) за 

товаренето или разтоварването на опасни товари. 

След промените на Закона за движение по пътищата от 2002 г. в 

Допълнителните разпоредби §1 отново се създава комисия към 

Министерския съвет.  Тя има фиксирани и конкретни задължения: 

1. Подпомага Министерския съвет при вземане на решения, свързани 

с безопасността на движението по пътищата; 

2. Дава становища и разработва проекти на закони и подзаконови 

нормативни актове, имащи отношение към безопасността на движението 

3. Анализира информацията и изготвя ежегоден доклад за 

състоянието на безопасността на движението по пътищата, който се 

разглежда от Министерския съвет; 

4. Изготвя национални програми за подобряване на състоянието на 

безопасността на движението по пътищата, които се приемат от 

Министерски съвет; 

5. Дава предложения за необходимите държавни и общински разходи 

за осигуряване на безопасността на движението; 

6. Координира и предприема мерки за изпълнението на 

международните програми по безопасност на движението; 

7. Участва в работната група “Безопасност на движението “ към 

Комитета по вътрешен транспорт при Европейската икономическа комисия 

на ООН. 

В областта на автомобилния транспорт България следва да насочи 

по-нататъшните си усилия към: 

 предприемане на действия за намаляване броя на жертвите от 

пътно-транспортни произшествия на половина; 

 хармонизиране на правилата за извършване на проверки и 

налагане на санкции по отношение превишаване на скоростта и употреба на 

алкохол при осъществяване на международни превози на пътници и товари; 

 активно участие при разработката на методология на европейско 

ниво за извършването на независими технически експертизи; 

 определяне отговорността на транспортните фирми, при 

извършване на определени нарушения от техните водачи на МПС; 
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 хармонизиране на условията за извеждане от експлоатация на 

пътните превозни средства; 

 поддържане интереса към професията “автомобилен превозвач” 

чрез осигуряване на подходящи условия за работа и на възможности за 

развитие на уменията. 

 

4.2. Организационно управленски структури в автомобилния транспорт 

В областта на автомобилния транспорт съществува изключително 

многообразие от структури, главно поради предимно частния характер на 

собствеността. Обхвата на автомобилните дружества е във функционална 

зависимост от: 

 териториалното разпределение на ресурсите; 

 структурата на автомобилния парк; 

 възможностите за ремонт и подържане на парка; 

 демографските характеристики на района 

 структурата и обема на товарите 

 

 

УПРАВИТЕЛ 

НAПРАВЛЕНИЕ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКО 

ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ 

ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 

СЕРВИЗ 

ГАРАЖ 

МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО 

СНАБДЯВАНЕ 
ДИСПЕЧИРАНЕ 

ОБСЛУЖВАЩ БЛОК 

ТЪРГОВСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Фиг.26.  Типова управленска структура на автомобилно дружество 
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Поради това изключително многообразие ще се ограничим само с 

представянето на типова управленска структура на автомобилно дружество  

/ Фиг.  26 /. 

Управленската структура на автомобилните дружества е предимно 

линейно-функционална или функционална. Характерна особеност тук са 

еднаквите по съдържание време на изпълнение дейности по превозите.В по-

големите населени места се наблюдава определена специализация на 

дейността на автомобилните дружества /по видове товари или по обхват на 

пътническите превози/ . 

 

5.   Система за управление на Въздушния транспорт17                                   

5.1 Декомпозиране на целите и функциите 

Основните оператори са два: България Ер ЕАД и Хемус Ер АД. 

Националният превозвач България Ер за момента е държавна собственост, 

като се предвижда приватизацията му. Хемус Ер е първата регионална 

авиокомпания  в България. Тя е основана през 1991 г. и има 282 служителя.  

Целите и функциите във въздушния транспорт могат да бъдат 

описани в следните направления: 

І. Превоз на пътници 

При въздушния транспорт в България пътническият трафик условно 

се разделя в две групи, поради спецификата на отделните летища, а 

именно: 

a) пътникопоток през летище Варна и летище Бургас   

b) пътникопоток през останалите международни летища – София, 

Пловдив и Горна Оряховица.  

След лекия спад в пътникопотока през 1999 г. се наблюдава ясно 

изразена и постоянна тенденция на увеличение на обема на пътниците, 

преминали през летище Варна и летище Бургас. Имайки предвид, че през 

този период броят на пътниците във вътрешно съобщение е намалял става 

очевидно, че този бум на пътници с въздушен транспорт е резултат от 

развитието на туристическите услуги по българското Черноморие. Данните 

                                                           
17 Използвани са материали на МТС 
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за пътническите превози по международни линии подчертават 

международния характер, което се дължи на туристическия поток и е 

свързано с географското положение на двете летища.    

При останалите летища  липсва силно изразена тенденция на 

увеличение на общия брой пътници. Пътническият трафик по международни 

линии спада през периода от 1998 до 2001 г., но през последните две години 

се наблюдава увеличение. Тенденция на намаление на трафика има, обаче, 

при вътрешните съобщения, която започва от 1999 г. и продължава до края 

на разглеждания период.     

Терминалните площи са недостатъчни и нивото на обслужване на 

пътниците в час пик – ниско. Това до голяма степен се дължи и на факта, че 

пътническия трафик има сезонен характер, летищата Варна и Бургас и 

Пловдив обслужват туристическия трафик, който през последните години 

бележи ръст 6 – 8%. Очакваният брой обслужени пътници през тази година 

на всяко едно от летищата София, Варна и Бургас е 1.0 – 1.2 млн. пътници. 

 

ІІ. Превоз на товари 

След спада в обема на обработените товари през 1999 г. се 

наблюдава тенденция на увеличение, която е само през следващите две 

години (2000 г. и 2001 г.). Данните от 2002 г. и 2003 г. показват обаче, че 

товарооборотът е силно намален, което се дължи най-вече на спада на 

товарния трафик през летище Бургас, което има най-голяма товарна 

дейност до този период. 

Опитите да се акумулира пътнически и карго трафик на летищата 

Пловдив и Горна Оряховица засега са незадоволителни, въпреки че 

географското им разположение е благоприятно – в средата съответно на 

южна и северна България. Летищните инфраструктури на тези летища се 

нуждаят от значителни капиталовложения (20 – 30 млн. евро за всяко), тъй 

като сградите, съоръженията и техниката са стари и амортизирани, с 

недостатъчен капацитет. 

 

III Специализирани авиационни услуги и авиохимически работи 

Регистрирани са 29 авиационни оператори (търговски дружества и 

еднолични търговци) за специализирани авиационни услуги и авиохимически 
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работи, експлоатиращи 142 броя различни по тип леки и свръхлеки 

въздухоплавателни средства. Това са малки търговски дружества, 

специализирали се основно като авиационни учебни центрове и предлагащи 

учебни полети с леки и свръхлеки самолети, по утвърдени от ГД 

“Гражданска въздухоплавателна администрация” програми или 

изпълняващи полети и обучение, свързани с авиационните спортове, 

какъвто е парашутизма. Ориентирани към изпълнението на програмите за 

учебни полети и първоначална подготовка на летателен персонал, 

авиационните оператори за специализирани авиационни работи имат 

широко поле за дейност в следващото десетилетие. Стратегията в тяхното 

развитие ще се определя от очакваното нарастване на нуждите от 

летателен и изобщо авиационен персонал в близкото бъдеще.  

IV.  Дейностите по наземно обслужване в летищата 

Дейностите по наземно обслужване в летищата се извършват от 

лицензирани оператори, преобладаващият брой от които са частни 

търговски дружества. 

С оглед развитието на конкуренцията и повишаване на качеството на 

предлаганите услуги, съчетано със задължителното спазване на 

изискванията за безопасност и сигурност на полетите (държавен ангажимент 

по условията на Чикагската конвенция за международното гражданско 

въздухоплаване), както и за привличането на допълнителни финансови 

ресурси за развитието на летищата и прилежащата инфраструктура, се 

откроява и тенденцията за навлизане на частния капитал в тази област, 

включително и предоставяне на летищни дейности и услуги на концесия. 

Очакват се промени във връзка с програмата на правителството за отдаване 

на концесия на част от летищата и приватизация или преобразуване на 

собствеността в общинска на по-малките летища. Налага се изводът за 

устойчива тенденцията за трайно и преимуществено навлизане на частни 

капитали в авиационния бизнес. 

V    Управление на летищната инфраструктура 

Република България разполага с пет международни летища за 

обществено ползване, а именно София, Варна, Бургас, Пловдив и Горна 

Оряховица, и около 150 летателни площадки за нуждите на 
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селскостопанската авиация. Освен тях на територията на страната в 

периода 1955 – 1980 г. са изградени още три граждански летища (Видин, 

Търговище и Силистра) за вътрешен пътнически и международен товарен 

трафик, понастоящем спрени от експлоатация поради липса на интерес от 

страна на авиационните оператори и влошена експлоатационна годност на 

летищните сгради и съоръжения. Летищата край Русе и Стара Загора са със 

статут на съвместно ползване с Министерството на отбраната, но и те са 

затворени за граждански полети. 

Всички международни летища са с по една писта за излитане и 

кацане, с възможност да обслужват самолети код “D”, а в Бургас код “E”, 

оборудвани са със съвременни аеронавигационни системи, позволяващи 

опериране в метеорологични условия CAT I, а в София CAT II.  

Летищната инфраструктура е най-добре развита на летищата София, 

Варна и Бургас, съоръженията, самолетообслужващата и аварийно-

спасителна техника са в добро експлоатационно състояние. 

През последните години се наблюдава засилен интерес към 

приватизация и сертифициране на малките летища от селскостопанската 

авиация (летателни площадки). Те са с дължина на пистата за излитане и 

кацане 400–600 м и позволяват опериране на самолети до 5700 кг и до 19 

пътникоместа. 

За развитието на летищата в България се очертават следните 

приоритети: 

Летище София 

 изпълнение на строителството на новия пътнически терминал и 

пистова система; 

 развитие на карго-зоната по приетия генерален план на летището; 

 инвестиции в съпътстващата инфраструктура – ж.п. и пътни 

връзки, паркинги, гаражи, хотели и зони за отдих около летището. 

Летище Варна 

 Развитие на възможности за целогодишно опериране; 

 Проучване и изработка на генерален план за развитие, включващ 

финансово проучване и план за използване на земите в района на 

летищата; 
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 Увеличаване на пропускателната възможност на терминалите и 

качеството на обслужването в тях; 

 Разширение на терминалните площи, чрез сезонен терминал за 

обработка на пътници; 

 Осигуряване на условия за въвеждане на по-високи категории за 

опериране в условия на намалена видимост;  

 Модернизиране на съоръженията за обслужване на пътници и 

товари и поддържането на летателното поле;  

 Създаване на условия за увеличаване на карго полетите, чрез 

привличане на стратегически инвеститори за развитие на карго зона;  

 Подобряване на качеството и увеличаване на броя на 

предоставяните авиационни услуги от летището;  

 Създаване на условия за предоставяне на допълнителни не 

авиационни услуги в близост до летището като хотели, туристически услуги, 

търговски комплекси. 

Летище Бургас 

 Развитие на възможности за целогодишно опериране; 

 Проучване и изработка на генерален план за развитие, включващ 

финансово проучване и план за използване на земите в района на 

летищата; 

 Увеличаване на пропускателната възможност на терминалите и 

качеството на обслужването в тях; 

 Разширение на терминалните площи чрез сезонен терминал за 

обработка на пътници; 

 Осигуряване на условия за въвеждане на по-високи категории за 

опериране в условия на намалена видимост;  

 Модернизиране на съоръженията за обслужване на пътници и 

товари и поддържането на летателното поле; 

 Създаване условия за увеличаване на карго полетите, чрез 

привличане на стратегически инвеститори за развитие на карго зона; 

 Подобряване на качеството и увеличаване на броя на 

предоставяните авиационни услуги от летището; 
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 Създаване условия за предоставяне на допълнителни не 

авиационни услуги в близост до летището като хотели, туристически услуги, 

търговски комплекси. 

Летище Пловдив 

 Развитие като районен авиационен център за карго и туристически 

услуги; 

 Проучване и изработка на генерален план за развитие, включващ 

финансово проучване и план за използване на земите в района на 

летището, както и изграждането на нова терминална сграда; 

 Увеличаване на броя на самолетните местостоянки чрез 

разширение на перона; 

 Създаване условия за увеличаване на карго полетите чрез 

привличане на стратегически инвеститори за развитие на карго зона; 

 Модернизиране на съоръженията за обслужване на пътници и 

товари и поддържането на летателното поле; 

 Създаване условия за предоставяне на допълнителни не 

авиационни услуги в близост до летището, като хотели, туристически услуги, 

търговски комплекси. 

Летище Горна Оряховица 

 Развитие на летището за карго и туристически услуги; 

 Проучване и изработка на генерален план за развитие, включващ 

финансово проучване и план за използване на земите в района на 

летището; 

 Използване като авиационен учебен център; 

 Създаване на условия за увеличаване на карго полетите чрез 

привличане на стратегически инвеститори за развитие на карго зона; 

 Модернизиране на съоръженията за обслужване на пътници и 

товари и поддържането на летателното поле; 

 Създаване на условия за предоставяне на допълнителни не 

авиационни услуги в близост до летището, като хотели, туристически услуги, 

търговски комплекси. 
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Цели и очаквани  резултати от модернизацията на 

инфраструктурата на летищата. 

 Развитие на възможности за целогодишно ефективно опериране 

на летищата; 

 Увеличаване на пропускателната възможност на пътническите 

терминали и качеството на обслужване в тях; 

 Осигуряване на условия за въвеждане на по-високи категории за 

опериране в условия на намалена видимост;  

 Модернизиране на съоръженията за обслужване на 

въздухоплавателните средства и поддържане на летателното поле; 

 Създаване на условия за увеличаване на товарните полети чрез 

привличане на стратегически инвеститори за развитие на карго зона; 

 Подобряване на качеството и увеличаване на броя на 

предоставяните авиационни услуги от летищата; 

 Създаване условия за предоставяне на допълнителни 

неавиационни услуги в близост до летищата като хотели, туристически 

услуги, търговски комплекси, възможности за конгресен туризъм; 

 Използване на някои малки летища като авиационни учебни 

центрове. 

 

VI   Управление на човешките ресурси 

Характерът на гражданското въздухоплаване и особените изисквания 

към здравословното състояние на авиационния персонал, налагат преди 

всичко регламентиране на достъпа до професията от медицинска гледна 

точка. Тези проблеми се регулират с Наредба № 21 от 20.04.1999 г. за 

правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за 

летателна работа и други видове авиационна дейност в гражданската 

авиация на Република България (на Министерство на транспорта).  

Квалификационното равнище на персонала  се регламентира от 

Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за издаване на свидетелства за 

правоспособност на авиационния персонал (на Министерство на транспорта 
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и съобщенията).  Наредбата  изцяло отговаря на изискванията на JAR FCL 

на JAA. 

Доколкото и двете наредби регулират динамични процеси, подчинени 

на постоянното усъвършенствуване на гражданското въздухоплаване в 

световен мащаб, те подлежат и на периодично актуализиране във връзка с 

настъпващите промени в международната и европейска нормативни уредби. 

Поради тези причини, през следващото десетилетие наредбите ще бъдат 

изменяни и допълвани, за да отразяват прогреса в тази област. 

Достъпът до професията за останалия персонал във въздушния 

транспорт, неангажиран пряко с летателна дейност, техническо обслужване 

на авиопарка или управление на въздушното движение, се регламентира от 

общото трудово законодателство в страната. В това отношение не се 

предвиждат промени през следващото десетилетие. 

В Република България са създадени условия за подготовка, подбор, 

квалификация и преквалификация на летателен състав, кабинен състав, 

инженерен и летищен персонал. В страната са лицензирани и функционират 

4 авиационни учебни центрове за квалификация и преквалификация на 

авиационен персонал. Техните програми са съобразени с изискванията на 

Международната организация за гражданско въздухоплаване и отчасти със 

тези на Обединена Европа. Създадена е необходимата нормативна уредба 

за регулиране на това обучение.   

 

VII  Преимуществено навлизане на частната собственост във 

въздушния транспорт 

Според официалните статистически данни, още през 2001 г. частните 

авиопревозвачи са реализирали 87.8% от общите приходи от въздушна 

превозна дейност у нас. 

От регистрираните 17 авиационни оператори (авиопревозвачи) само 

един – новосъздадената “България Ер” ЕАД е 100% държавна собственост. 

С експлоатираните 4 самолета Б-737, авиокомпанията има около 4.3% 

относително тегло в общия транспортен авиопарк на страната. Няма 

обобщени данни за извършената превозна дейност от въздушния транспорт 

у нас за 2003 г., но с реализираните 42332 хил. приведени тонкилометра 
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“България Ер” ЕАД вероятно заема около 10% от общо реализираната 

работа от авиопревозвачите. 

Приватизацията на “България Ер” ЕАД е един от първите приоритети 

на Министерство на транспорта и съобщенията в областта на гражданското 

въздухоплаване. Разработена е Стратегия за приватизация на дружеството, 

която е докладвана и утвърдена от страна на Министерския съвет. 

Преди да се пристъпи към приватизация на “България Ер” ЕАД би 

следвало да се решат някои специфични проблеми, отнасящи се до 

настоящата му оперативна дейност, като създаването на система за контрол 

на приходите, подобряване на тяхната събираемост и по-ефективно 

управление на финансовите ресурси. Да се подобри и маркетинговата 

дейност чрез въвеждането на нова резервационна система, подобряване на 

поведението на пазара и утвърждаване на него, усъвършенствуване 

политиката на работа с агенциите по продажба на билети в страната, както и 

със задграничните представителства на дружеството.  

Целесъобразно е и присъединяването на авиокомпанията към 

Международната асоциация за въздушен транспорт (ИАТА), което ще 

доведе до международното й признаване. В перспектива, след 

приватизацията, трябва да бъде потърсено място на “България Ер” ЕАД в 

някой от световните алианси на авиопревозвачите.  

 

VIII  Модернизация и развитие на инфраструктурата и системите за 

управление на въздушното движение. 

Към началото на 2004 г.  аеронавигационното оборудване на 

действуващите летища у нас е добро и отговаря на изискванията за 

експлоатация в следващите десет години.  

С изграждането и въвеждането в експлоатация на Единния център за 

управление на въздушното движение – София са обединени вижданията и 

решени проблемите в тази област за следващите 10–15 години. Центърът е 

оборудван и е в състояние да се ползва като регионален за управление и 

контрол на въздушното движение за района на Югоизточна Европа.  

Инсталираната и въвеждана в момента в експлоатация Система за 

обработка и изобразяване на полетна информация на “Аления – Маркони” е 
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предназначена за наблюдение и контрол на въздушното движение по данни 

от радарните станции на територията на Република България, а в 

перспектива и на други, съседни страни и допълва възможностите на сега 

функциониращото оборудване на Единния център. Системата също е 

разчетена да покрие нуждите за следващите 10–15 години. 

Допълнително модернизиране на средствата и технологиите за 

управление на въздушното движение в следващите десет години ще бъде 

епизодично и целево, във връзка с поетите ангажименти по програмите на 

ЕВРОКОНТРОЛ за по-нататъшно повишаване сигурността, безопасността и 

ефективността на полетите във въздушното пространство на Европа.  

Цели и очаквани резултати от модернизацията на 

инфраструктурата и системите за управление на въздушното 

движение.  

 Поетапно въвеждане на свободни маршрути за полетите на 

граждански ВС, в сътрудничество с органите за УВД на съседните страни, в 

съответствие с Европейската програма за управление на въздушното 

движение и инициативата “Единно европейско небе” (Single European Sky), с 

цел съкращаване на полетното време; 

 Постепенно прехвърляне на отговорността за осигуряване на 

сепарация между ВС в полет към бордовите системи, за обезпечаване на 

по-висока ефективност на полетите при удовлетворяване изискванията за 

безопасност; 

 Внедряване на съвременни системи и процедури за летищен обзор 

и увеличаване на капацитета на пистите за излитане и кацане при всякакви 

метеорологични условия, с цел повишаване ефективността при 

експлоатация на летищата; 

 Интегриране на наземните системи и процедури за управление на 

долитащи и отлитащи ВС, с цел повишаване на общата ефективност от 

управлението на полетите; 

 Повишаване на безопасността на полетите чрез експлоатация на 

усъвършенствани средства за предупреждение за опасни сближения на ВС 

по летателното поле и в района на летищата; 
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 Осигуряване на достъп за всички потребители и навременно 

доставяне на аеронавигационна информация с необходимото качество във 

всички етапи на полета; 

 Осигуряване на всеки отделен елемент от аеронавигационната 

информация в електронен формат, с цел повишаване на степента на 

безопасност; 

 Хармонизиране и интегриране на военната и гражданската 

аеронавигационна информация, с цел повишаване на ефективността и 

степента на безопасност на полетите; 

 Участие в изграждането и ползване на единна европейска 

аеронавигационна телекомуникационна мрежа (ATN), с цел повишаване на 

ефективността и степента на безопасност на полетите; 

 Поетапно внедряване на високочестотни цифрови линии за обмен 

на данни между наземните и бордовите системи за управление на полета, с 

цел повишаване степента на безопасност; 

 Поетапно въвеждане на зонална навигация (RNAV) чрез участие в 

европейската програма за изграждане на глобална гражданска навигационна 

система (EGNOS, GALILEO), с цел повишаване на ефективността и 

безопасността на полетите; 

 Модернизиране на средствата за обработка на радиолокационната 

информация чрез внедряване на системата на ЕВРОКОНТРОЛ за 

многорадарна  обработка (ARTAS) и участие в единната европейска 

радиолокационна мрежа; 

 

IX   Закупуване на нови, ремонт и подържане на съществуващите 

въздухоплавателни средства 

Към месец януари 2004 г. в системата на гражданското 

въздухоплаване у нас са регистрирани 200 броя въздухоплавателни 

средства, с редовно заверени удостоверения за летателна годност, 84 от 

които са ангажирани в транспортна дейност, а останалите са за изпълнение 

на специализирани и авиохимически работи. 

Характерно за експлоатирания авиопарк е неговото голямо 

разнообразие и високата средна възраст на въздухоплавателните средства.  
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Използваните за пътническа превозна дейност въздухоплавателни средства 

имат обща средна възраст от 20 г., а тези за товарна превозна дейност 

надхвърлят 34 г. Сам по себе си този факт е тревожен, независимо че 

масово използуваните за пътнически полети самолети от типа Б-737 и Ту-

154М имат средна възраст около 15–16 години.  

Независимо, че много от въздухоплавателните средства са в добро 

техническо състояние и при съответните инспекционни технически прегледи 

оторизираните конструкторски бюра очевидно ще удължат сроковете им за 

експлоатация, авиационните оператори, експлоатиращи тези 

въздухоплавателни средства, са изправени пред проблема за обновяване на 

летателния си парк. 

Тъй като от лицензираните (към месец януари 2004 г.) 16 авиационни 

оператори само един (“България Ер” ЕАД) е държавна собственост, то 

проблемът за подновяване и модернизация на авиопарка остава при 

частните авиационни оператори.  

Очакваното приемане на страната ни за член на ЕС ще означава и 

излизане на нашите авиационни оператори на свободния европейски 

авиопазар, при остра конкуренция и високи потребителски изисквания. Това 

обстоятелство ще доведе до консолидация на множеството, регистрирани в 

момента дружества и до укрепването на националния ни авиопревозвач, в 

лицето на “България Ер” ЕАД. За това ще помогне и очакваната 

приватизация на авиокомпанията. И ако сега 6 от 16-те лицензирани 

авиационни оператори експлоатират по 1–2 въздухоплавателни средства и 

очевидно нямат финансов ресурс за бърза модернизация на подвижния си 

състав, то именно свободния пазар и консолидираните капитали ще 

създадат условията за бъдещото му подновяване.  

Пряко участие в този процес от страна на държавата не може да се 

очаква, но тя ще изпълнява своите регулаторни и контролни функции и по 

този начин ще създава условията и ще гарантира правилата за свободната и 

коректна конкуренция при по-нататъшното развитие на въздушния 

транспорт.  
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X    Въвеждане на технически стандарти във въздушния транспорт и 

безопасност на полетите 

Техническите стандарти по отношение на въздухоплаването, които се 

прилагат на световно ниво, се създават от Международната организация за 

гражданско въздухоплаване – ИКАО с основна цел безопасност на полетите 

и управление на въздушното движение. Те касаят основно състоянието на 

въздухоплавателното средство и неговите елементи. На базата на тези 

стандарти и приспособяване към националните си стандарти и 

законодателство регионалните организации за гражданско въздухоплаване 

са въвели свои стандарти, валидни за авиационните оператори и 

въздухоплавателни средства в националните им регистри.   

 Република България, като членка на ИКАО, е изработила своята 

национална регулаторна рамка в съответствие с приложенията към 

Чикагската конвенция във вид на наредби, издавани от Министъра на 

транспорта и съобщенията. В наредбите са включени Стандартите и 

Препоръчителната практика на международната организация за гражданска 

авиация ИКАО, като са отчетени и специфичните национални изисквания. В 

изпълнение на стратегическата цел на страната за членство в Европейския 

съюз през 2007г., в момента е в ход процедура по имплементиране на 

техническите стандарти на Обединените авиационни власти на Европа в 

българското законодателство посредством наредби.  

 Европейските стандарти за Управление на въздушното движение са 

изготвени от Евроконтрол и са представени в Директиви 93/65 и 97/15. Те са 

утвърдени като стандарти за управление на въздушния трафик в Република 

България и са заложени в одобрения план за развитие (contingency 

implementation plan & local contingency implementation plan).  

Проблемите на безопасността могат да се групират най-общо в две 

основни направления:  

 експлоатация (operation): съвкупност от организационни и 

квалификационни стандарти и препоръки към експлоатантите на 

въздухоплавателни средства и 



 

 

 

125 

 летателна годност (maintenance): стандартите и препоръките, 

отнасящи се до   техническото състояние на въздухоплавателните средства 

и отделни системи и агрегати. 

Националните стандарти в тези области като правило отразяват 

Стандартите на Международната организация на гражданската авиация 

(ИКАО). Значителна част от проблематиката на безопасността е 

регламентирана в стандартите (JARs) на Обединените европейски 

авиационни власти (JAA). 

Както в световен мащаб, така и у нас подобряването на показателите 

за безопасност ще се търси в следните направления: 

 Предварително определяне на проблемните области на 

безопасността и управление на риска. Откриване на латентни и потенциални 

заплахи за безопасността чрез: непрекъснат мониторинг чрез системи за 

управление на качеството; обмен на информация; стимулиране на 

механизмите за доброволно докладване на инциденти; подобряване 

квалификацията и засилване информираността на служителите; незабавни 

намеси, в технически и оперативен аспект, за отстраняване на причините. 

 Предотвратяване на инциденти. Въвеждане на доказали се 

оперативни практики и технически средства за подобряване на 

безопасността; нови бордни навигационни средства; усъвършенстване на 

средствата за документиране на параметрите на полета. 

 Намаляване на последиците от възникнали произшествия. 

Намаляване на риска от смърт и нараняване, при малко вероятни 

авиационни произшествия, чрез комплекс от технически мерки: използване 

във въздухоплавателните средства на негорими материали; защити от 

възникване на взривове в двигателите, разпространение на пожар и др. 

 

XI  Ограничаване на вредните въздействия върху околната среда 

Глобално погледнато, многопосочните въздействия от въздушния 

транспорт върху околната среда допринасят за парниковия ефект и 

изтъняване на озоновия слой, където емисиите от самолетите от по-високо 

ниво са специфичен проблем. На регионално ниво авиацията допринася за 

окисляване и за формиране на тропосферен озон (О3) чрез емисии на 
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въздушни замърсители. Фокусът на потенциалните здравни и екологични 

ефекти от шума и замърсяването на въздуха от емисии, като окисите на 

азота (NOx), летливи органични съединения и частици, е на местно ниво, в 

непосредствена близост до летищата. Летищата се разглеждат като 

източник на авиационен шум, разпространяван извън територията им и 

създаван във връзка с използването им за излитане и кацане на 

въздухоплавателни средства. 

За хармонизиране на българското с европейското законодателство в 

областта на опазване на околната среда от вредното въздействие на 

въздушния транспорт е необходимо да се предприемат мерки за 

ограничаване на експлоатацията на самолети, газовите емисии на 

двигателите на които не отговарят на изискванията на Приложение 16, том 

ІІ, “Авиационни двигатели”, към Конвенцията за международно гражданско 

въздухоплаване. 

Изпълнението е регламентирано нормативно с издаването на 

Наредба № 16 на Министерството на транспорта от 14.01.1999 г. С нея се 

определят нормите за авиационен шум и за газови емисии на авиационните 

двигатели и изискванията за издаване и отнемане на удостоверения за 

съответствие на въздухоплавателните средства и авиационните двигатели с 

тези норми.  

 

5.2   Организационно управленски структури 

 

Поради голямата разнообразие на авиокомпаниите и подходите при 

тяхното управление и невъзможността да бъдат обхванати тук е 

представена типова управленска структура /Фиг.27/. 
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6. Система за управление на водния транспорт18
 

6.1 Декомпозиране на цели и функции 

 

I. Управление на товарни превози 

В зависимост от типа на  услугата, товарите в Дружеството са 

разделени  в  пет  основни  групи – насипни, генерални, течни, вагони и 

контейнери. С най-голям относителен дял са насипните товари – 91 %. 

Средно месечно се очаква за 2004 г. да бъдат превозени около 960 хил.т. 

товари, 1000 бр. вагони и около 16000 бр. контейнери. 

След спада през 1999 г. в България се наблюдава растеж в обема на 

обработените от морските пристанища товари, достигайки 21.4 млн. тона 

през 2003 г. 59.4% от оборота се реализира в резултат от внос, а от износ 

идват други 40.5% (разликата е за сметка на претоварване). През 2003 г. 

                                                           
18 Използвани са материали на МТС 
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морските ни пристанища са посетени от 3078 плавателни съда, което е с 223 

повече от 2002 г.  

През 2003 г. най-съществен дял (43.4% от всички превозвани товари) 

се пада на насипните товари. В абсолютна стойност, обаче, те намаляват от 

9.8 млн. тона през 2002 г. до 9.3 млн. тона през 2003 г. Плътно след тях с 

34.7% се нареждат течните товари – общо 7.4 млн. обработени тона през 

2003 г. (от тях 5.2 млн. тона са суров нефт). На трето място са генералните 

товари, които в абсолютна стойност отбелязват съществен ръст - от 2.2 млн. 

тона през 2002 г. до 3.2 млн. тона през 2003 г. При контейнерните превози е 

налице плавен ръст, но поради ниската му абсолютна стойност той остава 

без съществено значение за стокооборота. При Ро-Ро превозите липсва 

оформена тенденция.  

При вноса най-съществен е делът на суровия нефт – 40.1% от общия 

внос. Следват каменните въглища с 21.4% и железните руди с 12.9%. Най-

изнасяната стока през българските морски пристанища е натриевият 

карбонат (с дял от 10.0%), следван от горещо валцуваните стомани (8.4%). С 

високи дялове са и множество други химични и нефтопродукти. 

За разлика от морските пристанища, при речните пристанища няма 

определена ясна тенденция на нарастване или намаляване на обема на 

обработените товари. На речните пристанища по река Дунав през 2003 г. се 

пада 14.9% дял от обработените от всички български пристанища товари. 

Обработените товари през 2003 г. отбелязаха слаб ръст от 1.1% до 3.8 млн. 

тона (без фериботните превози). С ферибот бяха превозени общо 3.6 млн. 

тона (бруто/бруто, т.е с теглото на превозните средства), отговарящи на 

156859 единици (с 0.7% повече от тези през 2002 г.), ¾ от които – камиони. 

Основното направление на товаропотока е към България – на вноса 

се падат 85.8%, а на износа – 13.9% от всички обработени товари (разликата 

е за сметка на претоварване). 

През 2003 г. с най-голям дял в превозите са каменните въглища – 

34.2% от всички обработени товари (97.9% от които са насочени към 

страната). Другите по-важни насипни товари са пясък (20.3% от всички 

обработени товари), железни руди (9.4%), горещо валцувани стомани (7.6%) 

и кокс и полукокс (5.5%). Насипните товари обхващат общо повече от 
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половината от всички обработвани товари, след тях с почти еднакъв дял се 

нареждат генерални товари и каботажа. Наливните товари и Ро-Ро 

превозите са с незначителен дял. 

 

II. Развитие на подвижния състав 

 Корабите, основни производствени мощности на компанията, са със 

средна възраст над 22 години. Този факт се отразява както на разходите за 

поддръжка и ремонти на корабите, така и на реализираните приходи.В 

Параходство “БМФ” е налице тенденция към намаление състава на флота – 

респективно превозната възможност на Дружеството. Като цяло броят и 

тонажът на наличния флот намалява, поради бракуване/продажба на 

морално и физически остарели кораби. Тази тенденция ще се запази. От 

2000 г. дружеството не е получавало нови кораби в състава си, а са 

бракувани/продадени 19 бр. кораби с общ тонаж 320 861 DWT. През 2004 г. 

се предвижда  по-малък относителен дял на корабите, подлежащи на планов 

ремонт. 

Съществуват следните тенденции и перспективи в развитието на 

световното морско корабоплаване, които следва да бъдат отчетени. На 

международния фрахтов пазар понастоящем се предпочитат кораби, 

притежаващи следните качества : 

 малка възраст ( кораби ново строителство); 

 кораби с висока степен на автоматизация; 

 кораби с икономични двигатели, конструирани за използване на 

нискокачествени горива; 

 кораби с висока степен на използване на корабните силови 

установки; 

 кораби с двойно дъно и бордове, които намаляват риска от 

екологично замърсяване. 

Налице е изоставане на българския морски и речен флот от 

посочените по-горе световни тенденции в корабоплаването, което се 

изразява в следното: 
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 значителна част от корабите са на възраст, надхвърляща 

международно приетите норми за ефективна търговска и техническа 

експлоатация; 

 в резултат на направените промени в Международната конвенция 

MARPOL 73/78, правило 13g, до 2005 година предстои изваждане от 

експлоатация на танкери за превоз на суров нефт; 

 морално остарелият корабен парк ще се експлоатира занапред при 

все по-завишени разходи за опериране и поддръжка; 

 независимо от добре изградената и развита Система за 

управление и безопасност на корабите, разработена на база изискванията 

на ISM ( International Safety Management), сагласно международната 

конвенция SOLAS на IMO, експлоатацията на старите кораби се извършва 

при минимално допустими стандарти, с произтичащите от това последици, а 

именно: 

 завишена аварийност на флота; 

 опасност за живота и здравето на обслужващия персонал; 

 опасност от повреждане и погиване на превозвания товар; 

 опасност от екологично замърсяване на околната среда; 

 вероятността от задържане на корабите за несъответствия 

нараства с тяхната възраст. 

 

III. Управление на пристанищната инфраструктура 

С приемането на Закона за морските пространства, вътрешните водни 

пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) и със 

създаването на Изпълнителна агенция “Пристанищна администрация” се 

създадоха условия за преминаване към най-разпространената в световната 

практика пристанищна система “ Land Lord sуstem”, при която държавата 

притежава инфраструктурата на пристанищата и я предоставя на частния 

бизнес за експлоатация при различни условия - концесия, лизинг, 

краткосрочни наемни отношения и други. Международната практика показа, 

че “Land Lord system” дава значителни възможности за развитие на частната 

инициатива и създава най-добри условия за изграждане на пазара на 

пристанищните услуги. Същевременно това поставя българските 
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пристанища при равнопоставени условия спрямо конкурентните пристанища 

от съседните страни, които понастоящем отклоняват значителна част от 

товаропотоците, обработвани преди години в българските пристанища. 

По ЗМПВВППРБ пристанищата се разглеждат като национална 

пристанищна система, която трябва да обезпечи ефективно, качествено и 

срочно обслужване на българския внос и износ, осигурявайки развитието на 

националната икономика и да осигури ефективното функциониране на 

външната търговия.  

Българските пристанища, като важни логистични пунктове - част от  

съответните Европейски транспортни коридори, трябва да се интегрират в 

мултимодалната транспортна европейска мрежа като по този начин се 

създават условия за привличане на допълнителни транзитни товари. При 

развитието на пристанищата трябва да се отстояват европейските принципи, 

че ползвателите на пристанищните услуги трябва да понесат реалните 

разходи по тези пристанищни услуги и съоръженията, които ползват. 

Българските пристанища са стратегически разположени на кръстопътя 

между Европа и Азия и със своето географско разположение могат да играят 

важна роля, свързвайки Централна и Източна Европа със страните от 

Кавказкия регион, регионите от Близкия и Средния Изток. 

При анализиране на съществуващата пристанищна инфраструктура 

се констатира, че голямата част от пристанищните съоръжения са построени 

в началото на миналия век, което дава отражение на тяхното техническо 

състояние и на технологичните им възможности. Не поддържането на 

пристанищната инфраструктура в изискуемото експлоатационно годно 

състояние доведе до необходимостта от реализацията на неотложни 

действия с влагането на значителни инвестиции за нейното възстановяване 

и обновяване. Съществуващите елементи на пристанищната 

инфраструктура не винаги отговарят на европейските стандарти. Това 

налага в близко време необходимостта от реконструирането и 

модернизирането им.    Пропускателната способност на пристанището 

изцяло зависи от пропускателните способности на  останалите  елементи,  

взаимосвързани в работата, такива като: рейд, кейов фронт, склад, жп 
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коловози, автомобилни пътища и други елементи на пристанищната 

инфраструктура.  

Болшинството от българските пристанища са изграждани като 

многофункционални пристанища. В момента те разполагат с достатъчно 

свободни мощности и в условията на интензивна конкуренция следва да се 

стремят не само към задоволяване и търсене на клиенти, но и да инвестират 

средства за подобряване на съществуващата инфраструктура, в 

повишаване на безопасността на претоварните работи и в опазването на 

околната среда, за да стане всяко българско пристанище 

конкурентноспособно. Така ползвателите на пристанищните услуги ще бъдат 

обслужени с необходимото качество и ефективност, пропорционални на 

изискванията на международната търговия. Пътища към това са решенията 

за отдаване на концесия на цели или технологично обособени части от 

пристанищата. От бъдещите концесионери се очаква да използват 

потенциала на съответния пристанища или части от пристанищата - 

технологично обособени терминали - по най-пълен и ефективен начин.  

Експлоатационната ефективност на пристанищната дейност при 

отдаването на концесия се очаква да даде резултати в няколко основни 

направления: 

1. Първото от тях е наличието на активност в бизнеса, което се 

изразява в повишаване трафика и товарооборота и доказва усилията, които 

концесионерът влага. Това ще се отрази на концесионната такса. Ясна е 

зависимостта между трафика и товарооборота от една страна и 

концесионната такса от друга; 

2. Второто важно направление, което се очаква да бъде развито и 

усъвършенствано от бъдещите концесионери е повишаването на 

производителността на труда в пристанищата, като индикатор на 

ефективността от предоставяните пристанищни услуги и ефективността, с 

която се използва най-скъпия компонент на пристанището – кейовата стена; 

3. Третото направление касае групата показатели, които дават 

отговор за интензивността на използване на производствените ресурси, в 

т.ч. и на работната сила. Очаква се оборудването да бъде значително 
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подобрено, което е пряко свързано с пълното използване на капацитета на 

съответната единица; 

4. Като четвърто направление се очертават очакваните значителен 

ръст на обема на предлаганите услуги и значителни подобрения в 

качеството им. 

 

IV. Управление на инфраструктурата на корабоплавателния 

път 

Българо-румънският участък се намира в долното течение на река 

Дунав. Характеризира се с малък наклон на водната повърхност (3-6 см/км.), 

относително малки скорости на течението (до 2,5 м/с), голяма годишна 

амплитуда на водните нива (5-8 м.), активни морфологични процеси 

(островообразуване, неблагоприятно водоразпределение между островните 

канали и основното легло на Дунав, отлагане на средищни пясъци, наличие 

на подвижни дънни отложения и др.). С построяването на хидротехническия 

комплекс “Железни врати” І и ІІ непосредствено над българо-румънския 

участък в режима на реката настъпиха коренни промени, над и под 

хидровъзела. 

В резултат на регионални климатични промени в последно време се 

установява трайна тенденция за намаляване на водния отток на река Дунав. 

Предходната 2003 година беше изключително маловодна и доведе до 

проява на значителен брой стари прагове. Ако тази тенденция продължи би 

следвало да се преосмисли идеята за подобряване на корабоплавателните 

условия чрез изграждане на нови хидровъзли в Долен Дунав, като се има  

предвид опитът на Унгария, Сърбия и Черна гора. 

 За обезпечаване на навременно, сигурно и безопасно доставяне на 

товарите е необходимо в речното русло да се създаде плавателен канал с 

габарити на корабоплавателния път, съответстващи на препоръките на 

Дунавската комисия за целогодишно плаване, независимо от сезонните 

колебания на водните нива. Това изисква комбинирано изпълнение на 

комплекс струенаправляващи хидротехнически съоръжения (буни, 

брегоукрепвания, частично преграждане на второстепенни канали) и 
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драгажни работи.  Предвижда се изграждане на съоръжение за зимуване на 

39 речни плавателни съда (зимовник) в района на пристанище Русе-изток.  

 

 

V. Управление на флота 

 

 “ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ” ЕАД 

Анализът показва, че от общо 79 броя големи морски кораба, 

собственост на “Параходство БМФ” ЕАД, към 2003 година, само 16.5% са 

строени след 1990 г., а останалите 83.5% са на възраст над 15 години. 

Средната възраст, според статистиката, на корабите на “Параходство БМФ” 

е 26 години, докато през 1987 година е била 11.8 години. Това означава, че 

процесът на попълнение на флота с нови кораби е по-бавен от процеса на 

неговото стареене. 

Особено болезнен е този проблем при танкерите, чиято средна 

възраст е висока и в периода 2003─2005 година трябва да бъдат извадени 

от експлоатация, в съответствие с изискванията на Международната 

конвенция за опазване на морето от замърсяване от кораби ( MARPOL). 

“Параходство БМФ” ЕАД е в процес на преструктуриране на 

собствеността от 2003 година. Дружеството е включено в списъка на 

търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, 

които са от значение за националната сигурност на Република България. 

Приватизацията на мажоритарния пакет от акции за тези дружества се 

извършва чрез публично оповестен конкурс след одобряване от Народното 

събрание на стратегия за приватизация на дружеството. 

Консултант по продажбата на дружеството е Прайс Уотърхауз Купърс. 

Изготвена е стратегия за продажба на дружеството, приватизационна оценка 

и информационен меморандум. 

Въз основа на Решение № 117 от 21.02.2003 г. на Министерския 

съвет, Агенцията за приватизация с Решение № 2255-П от 15.04.2003 г. 

определя да се извърши продажбата на пакет от 3270626 броя акции, 

представляващи 30% от капитала на “Параходство БМФ” ЕАД чрез публично 

предлагане. 
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С Договор за инвестиционно посредничество между Агенцията за 

приватизация и “Булброкърс” АД се урежда механизмът за публичното 

предлагане на акциите на приватизационния сегмент на Фондовата борса 

срещу компенсаторни инструменти.  В средата на 2004 г.пакетът от акции ще 

бъде листван на “Българска фондова борса – София” АД срещу 

компенсаторни инструменти. 

Осъществява се процес по преструктуриране на дейностите на 

дружеството. Цялостният процес на преструктуриране на “ПАРАХОДСТВО 

БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ” ЕАД е свързан с подготовката на дружеството 

за работа в условията на конкурентен пазар и създава благоприятни условия 

за привличане на инвестиции. 

 

ПАРАХОДСТВО “БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” ─ ЕАД 

“Параходство БРП” ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100% 

държавна собственост и едностепенна система на управление. 

Параходството разполага с два типа кораби: самоходни (18 броя към края на 

2003 г.) и несамоходни (124 броя), като средната възраст на корабите е 31 

години. 

Развитието на флота е в застой от 1997 год., като след 1993 год. 

(последните 10 години) в експлоатация са влезли 5 новопостроени 

безекипажни несамоходни секции и два танкера тип “Европа”, които за 

съжаление не отговарят на изискванията на Дунавската комисия, в сила от 

2003 год. През 1999 год. е закупен тласкачът “Тайфун”. 

Застаряването на флота поставя под въпрос способността на 

“Параходство БРП” ЕАД да се възползва от положителните тенденции в 

развитието на товаропотоците, което налага предприемането на действия за 

закупуването на нови кораби. 

Дружеството е включено (както “Параходство БМФ” ЕАД) в списъка на 

търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, 

които са от значение за националната сигурност на Република България. 

Приватизацията на мажоритарния пакет от акции се извършва чрез 

публично оповестен конкурс след одобряване от Народното събрание на 

стратегия за приватизация на дружеството. 



 

 

 

136 

Консултант по продажбата на дружеството е Прайс Уотърхауз Купърс. 

Изготвена е стратегия за продажба на дружеството, приватизационна оценка 

и информационен меморандум. 

Въз основа на Решение № 117 от 21.02.2003 г. на Министерския 

съвет, Агенцията за приватизация с Решение № 2255-П от 15.04.2003 г. 

определя да се извърши продажбата на пакет от 268621 броя акции, 

представляващи 30% от капитала на “Параходство Българско речно 

плаване” ЕАД чрез публично предлагане. На 16.02.2004 г. е стартирано 

листването на 30% от акциите на дружеството срещу компенсаторни 

инструменти на “Българска фондова борса – София” и вече има извършени 

продажби на акции.  

Преструктурирането на дружествата представлява стъпка към 

приватизацията и подготовката им за успешна работа в условията на 

конкурентна среда след 2004 г. 

 

VI. Управление на пристанищните дейности 

Дългосрочната тенденция в либерализирането на търговията и 

глобализацията на световната икономика оказват значително влияние в 

развитието на международния морски транспорт и пристанищата. 

Отварянето на Източна Европа дава нови възможности за търговия, 

пътуване и туризъм. Налице е явна нужда от модерен, ефикасен и 

конкурентноспособен сектор от пристанища, който да допринася за 

съществената мобилност и да дава възможност морския транспорт да бъде 

интегриран заедно с останалите видове транспорт в общата транспортна 

верига. Либерализацията на транспортните пазари и развитието на 

транспортната мрежа доведоха като резултат нарасналата конкуренция 

между пристанищата. 

Това изисква пристанищата да бъдат адекватно подготвени за 

приемане на предизвикателствата. 

Много от тях се характеризират с ниско ниво на ефективност. 

Подобренията /нови технологии/ са необходими: 

 да осигурят по-ефективното използване на сега съществуващите и 

бъдещи съоръжения; 
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 да се даде възможност на пристанищата да поемат техния дял от 

увеличения трафик на отделните пазари; 

 да играят съществена роля в по-балансираното разпределение на 

трафика. 

По закона за ЗМПВВППРБ пристанищата се разглеждат като 

национална пристанищна система. 

Значението им за страната може да се дефинира в няколко аспекта: 

 важни трансферни точки в мултимодалната транспортна система; 

 център на значителна икономическа активност; 

 главни магистрали към европейската търговия; 

 центрове на национално и регионално развитие. 

Реконструкцията, модернизацията и новото строителство на 

инфраструктурни обекти в пристанищата за обществен транспорт, в 

условията на ограничен финансов ресурс, са възможни чрез привличане на 

частни  капитали.  

Тенденцията е към по-значително участие на частния сектор в 

дейността на пристанищата. Това може да се обясни с настоящата 

икономическа ситуация и нарастващото внимание по отношение на 

функциите и ролята на пристанищата. 

Лостът, чрез който държавата може да осигури необходимите 

инвестиции е концесионирането. 

Приоритетът е фокусиране на интереса на потенциалните 

инвеститори към концесиониране на българските пристанища. Това ще 

постави нашите пристанища при равнопоставени условия спрямо 

конкурентните от съседните страни, които понастоящем отклоняват 

значителна част от товаропотоците. 

Отдаването на терминали на концесии води до по-търговско 

отношение. Очакваният ефект е: 

 въвеждане на нови технологии с оглед на уплътняване капацитета 

на съществуващите пристанища; 

 насърчаване на конкуренцията между пристанищата и отделните 

терминали; 
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 подобряване качеството и капацитета на пристанищната 

инфраструктура. 

 

Политика за развитие на пристанищата: 

 Генерални цели: 

– развитие и модернизация на пристанищната инфраструктура;  

– облекчаване и увеличаване на транзита през България до и от ЕС;  

– адекватно и своевременно отчитане тенденциите в развитието и 

експлоатацията на транспортната мрежа в Централна Европа. 

 Главни цели: 

– преодоляване на изоставането; 

– модернизиране на пристанищната система. 

 Подцели: 

– елиминиране на трудностите при поддръжката и експлоатацията на 

транспортната инфраструктура и изграждане на липсващите транспортни  

връзки; 

– строеж на нови пристанища и терминали. 

Българските пристанища са изграждани като многофункционални и не 

разполагат със специализирани терминали, оборудвани със съответната 

техника за обработка на специфични товаропотоци като зърно, течни 

химически продукти, втечнен газ и други масови товари. 

Това налага изграждането на нови модерни пристанища или отделни 

терминали със съвременна техническа инфраструктура, оборудвани с 

високо производителна механизация, в съответствие с европейските 

изисквания за качество и опазване на околната среда.  

 

VII. VII.   Безопасност на превозите 

Безопасността и сигурността, както и задължението те да бъдат 

постигнати в областта на водния транспорт се свеждат до: 

 Спазване “Конвенцията на ООН по морско право”, както и на 

конвенциите на специализирания в областта на корабоплаването орган на 

ООН ─ “Международната морска организация” (IMO) за товарните 

водолинии, тонажното измерване, предпазване на съдовете от сблъскване, 
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безопасност на човешкия живот по море, търсене и спасяване, стандарти за 

подготовка и освидетелстване на морски лица; 

 Установяване и приемане на национална правова рамка по 

сигурността на пристанищните съоръжения на територията на Република 

България, мобилните офшорни сондажни единици в териториално море и 

изключителната икономическа зона, гражданските кораби, плаващи под неин 

флаг и тези, извършващи търговска дейност в нейните пристанища или 

осъществяващи преход през нейните териториални води, съгласно 

задължителния характер на Част А на ISPS CODE (“Кодексът за сигурността 

на корабите и пристанищните съоръжения”) и на Глава ХІ-2 на “SOLAS-74”. 

 

Усилията следва да се насочат към: 

 засилване на контрола за спазване на правилата по морска 

безопасност в сътрудничество с Международната морска организация (IMO) 

и Международната организация по труда (ILO) чрез въвеждане на 

минимални социални изисквания при инспекция на корабите и развитие на 

действаща европейска система за управление на морския трафик; 

 насърчаване на процеса на смяна на знамето (рефлагиране) на 

възможно най-голям брой кораби в регистрите към Общността, отчитайки 

най-добрата европейска практика в областта на социалната и фискалната 

политика; 

 изготвяне на предложение за осъществяване на тонажно облагане 

на флота и актуализация на Насоките за отпускане на държавна помощ в 

областта на морския транспорт; 

 подобряване на състоянието на транспорта по вътрешни водни 

пътища чрез уеднаквяване на техническите изисквания към цялата мрежа от 

водни пътища  в Общността – по-нататъшна хармонизация с оглед 

признаването на сертификатите за навигационна правоспособност по 

водните пътища в Общността, включително и по река Рейн, хармонизиране 

на условията по отношения на времето за почивка, членовете и състава на 

екипажа, времето за навигация при корабите, плаващи по вътрешни водни 

пътища;  
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 насърчаване развитието на превозите на къси разстояния по море – 

(short sea shipping) и развитие на необходимата инфраструктура за 

създаване на “морски магистрали”; 

 участие при обсъждането на рамковото законодателство за 

осъществяване на контрол по безопасността на пътниците, пътуващи с 

европейски лайнери, с оглед намаляване риска от нападения и атентати.  

Резултатът от приемането и прилагането на наредба в съответствие с 

Директива 96/98 ще бъде повишаването безопасността на човешкия живот 

на море, както и по-добрата защита на околната среда от замърсяване.  В 

перспектива въвеждането на хармонизираните стандарти за изпитване и 

маркиране на оборудването на морските кораби ще даде възможност на 

българските производители на такова оборудване да се възползват от 

свободното движение на стоки в Европейския съюз и да са конкурентни на 

пазара. 

 

VIII. Опазване на морската среда от замърсяване 

Един от приоритетните компоненти на националната транспортна 

система е опазване на морската среда от замърсяване от корабоплаването. 

При това, международните норми и стандарти, отнасящи се до ограничаване 

на замърсяването от кораби следва да се прилагат както по отношение на 

корабите плаващи под български флаг, така и за чуждите кораби, 

посещаващи български пристанища.  

Провеждането на такава политика включва както следва: 

 Стриктно спазване на специфичната национална нормативна 

уредба и изпълнение на изискванията и задълженията по 

международните конвенции по които Р. България е страна; 

 Ефективен контрол на корабната документация и техническите 

средства, имащи отношение към опазване на морската среда; 

 Развитие и усъвършенстване на нормативната база, техническите 

средства, организацията и системите за контрол на българската част от 

Черно море и р. Дунав; 

 Сътрудничество и обмен на информация с другите черноморски 

страни. 
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С оглед реализацията на посочените по-горе приоритети, Р. България 

е приела основните международни правни инструменти, регламентиращи 

ограничаването на замърсяването на морето от кораби, борбата с нефтени 

разливи и компенсиране на щетите в случаи на замърсяване.  

Нормативната уредба във водния транспорт, включително контролът 

и опазването на морската среда, се определя от основните принципи и 

разпоредби на международното морско право, основа на което са 

Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS, 1982) и международните 

конвенции, приети под егидата на Международната морска организация 

(ИМО):  

 

IX. Развитие на речния транспорт 

Основни цели и функции: 

1. По отношение замърсявания причинени от корабоплаването: 

1.1. Замърсяване от твърди и течни корабни отпадъци –  прилагане 

изискванията на Директива 59/2000 на ЕО в пълен обем: 

- Оценка на видовете и количествата корабни отпадъци, които се 

очаква да бъдат сдавани в пристанищата, както и вида и капацитета на 

приемните съоръжения, необходими в тази връзка. (По тези проблеми са 

подготвени два проекта по международни програми, съвместно на МОСВ и 

ИАМА); 

- Изготвяне на планове за управление на отпадъците за всички 

пристанища; 

- Въвеждане на подходяща схема за финансиране на дейностите по 

събиране, транспортиране и третиране на отпадъците, както и за строеж на 

нови съоръжения за приемане и третиране на отпадъци.  Предвижда се, в 

съответствие със сегашните изисквания на Директива 59/2000 на ЕО, както и 

с очакваните промени в тази насока да се въведе такава система, при която 

разходите по финансиране на горните дейности да се заплащат 100% от 

корабите, посещаващи пристанищата, независимо дали сдават отпадъци 

или не. 
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1.2. Замърсяване на въздуха – разработване на тарифна политика, 

която да поощрява инвестирането от корабните компании в съответните 

технически решения с цел намаляване на вредните емисии от работата на 

корабите (използването на горива с по-ниско съдържание на сяра, 

катализатори, нови типове двигатели и др.). 

2. По отношение на замърсяванията от дейността на пристанищата: 

- Иницииране на проучвания за оценка на въздействието на 

пристанищните дейности и товарите върху околната среда, както и 

финансиране разработването на конкретни мерки за ограничаване на 

замърсяването; 

- Включване на горепосочените мерки като задължителни изисквания 

от страна на Министерството на транспорта и съобщенията (ИАПА) към 

пристанищата като част от вътрешното законодателство.  

 

6.2  Организационно управленска структура 

Управленските структури във водния транспорт са предимно линейно-

функционални.  За по-голяма яснота ще представим типова структура на 

флот /Фиг. 28/ и на пристанище /Фиг. 29/. 
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7. Държавно управление в отраслите на транспорта  

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА19 

Държавното управление на транспорта се осъществява от 

Министерството на транспорта и съобщенията и специализираните агенции 

към него.  Министерството е организирано в дирекции, които подпомагат 

министъра на транспорта и съобщенията при осъществяване на 

правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват 

дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите 

лица. 

Министерство на транспорта и съобщенията осъществява следните 

основни общи функции:  

 провежда държавната политика и разработва стратегията за 

развитие и преструктуриране на транспорта и съобщенията; 

                                                           
19 Устройствен правилник на МТС 

 
УПРАВИТЕЛ 

ОБСЛУЖВАЩ БЛОК 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКО 

ДИСПЕЧЕРИ РАЙОНИ И 

КЕЙОВЕ 

ДРУГИ ВИДОВЕ 

ТРАНСПОРТ 

СКЛАДОВЕ 

ПОРТОВИ 

ФЛОТ 

ГАРИ 

Фиг. 29 Типова управленска структура на пристанище 
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 провежда държавната инвестиционна политика в транспорта и 

съобщенията; 

 подготвя проекти на международни договори и спогодби в областта 

на транспорта и съобщенията и осигурява изпълнението на международните 

споразумения и конвенции в тази област, по които Република България е 

страна; 

 организира и ръководи подготовката на транспорта и съобщенията 

за работа в условия на кризи, за транспортно и съобщително осигуряване на  

въоръжените сили и органите по сигурността при привеждането им от мирно 

на военно положение; 

 представлява Република България в международните организации 

по транспорт и съобщения; 

 разпределя и контролира изразходването на предоставените за 

транспорта и съобщенията финансови средства, отпуснати от държавния 

бюджет; 

 контролира дейността на лицата, получили документи - лицензи, 

разрешения, сертификати и др., издадени от него или от оправомощени от 

него длъжностни лица.  

Наред с общите функции Министерството на транспорта и 

съобщенията осъществява и специални функции в областта на 

транспорта:  

 организира контрола по спазване на условията за осъществяване 

на обществен превоз на пътници и товари и на документите, свързани с 

превоза; 

 създава условия за безопасност в търговското мореплаване, 

гражданското въздухоплаване и железопътния транспорт и контролира 

спазването им; 

 определя документите за превоз; условията и реда за одобряване 

на типовете пътни превозни средства и измененията на тяхната конструкция; 

изискванията, на които трябва да отговарят водачите; 

 издава документи за правоспособност, за техническа годност и 

национална принадлежност и за право на достъп до пазара в областта на 

транспорта и контролира изпълнението на задълженията, свързани с тях; 
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 организира дейността по предоставяне на концесии;  

 съдейства за международното представителство на транспортните 

организации и за участието им в международния транспортен пазар; 

 организира дейностите по търсене, спасяване и оказване на помощ 

на нуждаещи се или търпящи бедствие хора, плавателни съдове или 

въздухоплавателни средства в района за търсене и спасяване, за който 

Република България отговаря по международните конвенции и 

споразумения; 

 организира международни инициативи и сключва международни 

договори за изграждане и опериране по транспортни коридори; 

 контролира разходването на предоставените за транспорта 

финансови средства от фондове и банкови институции с държавна гаранция. 

Функциите на министерството се осъществяват от организационна 

структура /Фиг. 30/, включваща политически кабинет, обща администрация 

и специална администрация. 

Политическият кабинет е организационна структура, която 

подпомага министъра при формулирането и разработването на конкретни 

решения за провеждането на правителствената политика. Политическият 

кабинет има информационни и аналитични функции и заместник-

министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар и директора 

на дирекция "Информация и връзки с обществеността". 

Началникът на кабинета организира работата на политическия 

кабинет на министъра, координира подготовката на работната програма на 

министъра, организира и контролира работата на експертите и техническите 

сътрудници към политическия кабинет. 

Парламентарният секретар организира връзката на министъра с 

Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните 

комисии на Народното събрание и с политическите партии. 

Главният секретар ръководи, координира и контролира 

функционирането на администрацията на министъра. 

Инспекторатът осигурява изпълнението на контролните функции на 

министъра при осъществяването на дейността на министерството и 

администрациите към него. 
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Общата администрация изпълнява функции по техническото 

осигуряване на дейността на министъра и на специализираната 

администрация и на дейности по административното обслужване на 

граждани и юридически лица. Тя е организирана в следните дирекции: 

1. "Протокол" и “Канцелария”със следните основни функции: 

 деловодно обслужване и контрол върху движението на документите в 

министерството; 

 информационно осигуряване на служителите от министерството; 

 стопанисване на държавното имущество; 

2. "Финансово стопански дейности” и “Човешки ресурси” със 

следните основни функции; 

 осигурява финансово-счетоводното обслужване, като разработва и 

защитава проекта на бюджет на министерството, включително на 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра; 

 осъществява контрол и извършва анализ на разходваните средства 

съгласно утвърдения бюджет; 

 осъществява финансов контрол върху средствата, отпуснати от 

Европейската комисия, в съответствие с нейните изисквания и с 

изискванията на Закона за счетоводството; 

 организира и контролира разходването на средствата от 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и обосновава 

предложения за корекции в техните бюджети; 

 изпълнява нормативните изисквания по заплащането на труда, 

изготвя длъжностното и поименното щатно разписание на 

администрацията 

3. Дирекция "Информационно обслужване” и Дирекция “Връзки с 

обществеността” 

 осигурява провеждането на информационната политика на 

министерството, като планира и координира осъществяването й; 

 поддържа страницата на министерството в Интернет; 

 организира достъпа на гражданите до информация в съответствие с 

конституционните им права; 



 

 

 

147 

 

МИНИСТЪР 

НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА 

ЗАМ.МИНИСТРИ 

НАЧАЛНИК КАБИНЕТ 

 ГЛАВЕН 

СЕКРЕТАР ИНСПЕКТОРАТ ПАРЛАМЕНТАРЕН СЕКРЕТАР 

ОБЩА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ 
"ЧОВЕШКИ 

РЕСУРСИ" 

ДИРЕКЦИЯ 

 "ФИНАНСИ И 

СТОПАНСКИ 

ДЕЙНОСТИ" " 

ДИРЕКЦИЯ  
" ВРЪЗКИ С 

ОБЩЕСТВЕНОСТТА" 

ДИРЕКЦИЯ 

"ПРОТОКОЛ" 

ДИРЕКЦИЯ 

"КАНЦЕЛАРИЯ" 

ДИРЕКЦИЯ  
"ИНФОРМАЦИОННО 

ОБСЛУЖВАНЕ" 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДИРЕКЦИЯ 

 "ПРАВНА” 

ДИРЕКЦИЯ  
"КОНЦЕСИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПУБЛИЧНАТА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ" 

ДИРЕКЦИЯ 

 "УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ И ПОДГОТОВКА 

ЗА ОТБРАНА" 

ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА 

ПОЛИТИКА" 

ДИРЕКЦИЯ 

 "ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

ДИРЕКЦИЯ 

 "ПОЛИТИКА В ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА 

ДИРЕКЦИЯ 

 "ПОЩЕНСКА ПОЛИТИКА  

ДИРЕКЦИЯ  
" ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО И 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" 

ДИРЕКЦИЯ "КООРДИНАЦИЯ НА ПРОГРАМИ 

И ПРОЕКТИ" 

ДИРЕКЦИЯ "КОРПОРАТИВНО 

ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КАПИТАЛОВ ПАЗАР" 

ДИРЕКЦИЯ "ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ" 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА 

АГЕНЦИЯ 

“МОРСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ” 

АГЕНЦИЯ 

"РАЗВИТИЕ НА 

СЪОБЩЕНИЯТА И 

ИНФОРМАЦИОННИ

ТЕ И 

КОМУНИКАЦИОНН

И ТЕХНОЛОГИИ" 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА 
АГЕНЦИЯ 

"ЖЕЛЕЗОПЪТНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ" 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА 

АГЕНЦИЯ 

“ПОДДЪРЖАНЕ И 

ПРОУЧВАНЕ НА 

РЕКА ДУНАВ”  

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА 

АГЕНЦИЯ 

"АВТОМОБИЛНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ

" 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 

"ГРАЖДАНСКА 

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛ
НА 

АДМИНИСТРАЦИЯ" 

АВИООТРЯД 28 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА 

АГЕНЦИЯ 

“ПРИСТАНИЩНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ” 

Фиг. 30 Управленска структура на Министерство на транспорта 
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изготвя проекти на програми за пребиваването на чуждестранни 

делегации и гости и организира срещи с посланици или други сътрудници 

на посолства; 

 организира протоколните представяния на министъра и членовете на 

политическия кабинет; 

 

Специализираната администрация подпомага и осигурява 

осъществяването на правомощията на министъра. 

Специализираната администрация e организирана в 8 дирекции. 

1. Дирекция "Правна ": 

 изготвя и участва в изготвянето на нормативни актове в областта на 

транспорта и съобщенията; 

 дава правни становища по прилагането на законовите, подзаконовите 

нормативни актове и индивидуалните административни актове на 

министъра; 

 оказва правно съдействие и подпомага дейността на администрацията на 

министъра и политическия кабинет; 

 осъществява процесуалното представителство на министъра пред 

съдилищата по въпроси, свързани с актове на министъра, издадени в 

кръга на неговата компетентност. 

 

2. Дирекция " Kонцесии и управление на публичната държавна собственост” 

 подпомага министъра при упражняване правата на собственост на 

държавата в предприятията и търговските дружества, при сключване на 

приватизационни договори и осъществяване на след приватизационен 

контрол; 

 осъществява контрол по изпълнението на договорите за управление и 

контрол в държавните предприятия и едноличните търговски дружества; 

 води регистри за държавните предприятия, за едноличните търговски 

дружества и за търговските дружества, в които държавата има 

акционерно или дялово участие, за компенсаторни записи в транспорта и 

съобщенията; 
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 организира работата по осъществяване правомощията на министъра по 

изготвянето на предложения за предоставяне на концесии; 

 организира работата във връзка с осъществяването на правомощията на 

министъра по Закона за обществените поръчки. 

3. Дирекция "Управление на кризи и подготовка за отбрана": 

 координира и контролира изграждането и поддържането на военни 

мощности, създаването, поддържането и опресняването на 

държавния резерв и военновременните запаси; 

 контролира и оказва помощ на звената по управление на кризи и 

държавните предприятия по готовността им за действия в условия на 

кризи и във военно време и отговаря за комуникационното изграждане 

и поддържане на система от пунктове за управление на централната 

администрация; 

 организира изпълнението на нормативните актове по опазване на 

държавната тайна; 

 осъществява държавен технически надзор върху съоръженията с 

повишена опасност; 

4. Дирекция "Национална транспортна политика" и Дирекция 

"Координация на програми и проекти" 

 разработва концепции, стратегии и програми за развитието на 

транспортния сектор; 

 организира проучването и разработва инвестиционни и финансови 

програми за изграждане, реконструкция и модернизация на 

транспортните коридори и другата транспортна инфраструктура на 

страната като част от Общоевропейската транспортна мрежа; 

 координира научната, технологичната, стандартизационната и 

метрологичната дейност в транспортния отрасъл в съответствие с 

изискванията на пазарната икономика и свободната конкуренция; 

 организира и координира развитието и нормативното регулиране на 

комбинираните превози; 

 планира и организира финансирането на транспортната 

инфраструктура и на други проекти от международните финансови 
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институции и безвъзмездните фондове на Европейския съюз, САЩ и 

други по линия на двустранното и многостранното сътрудничество; 

 организира и координира общата екологична политика в транспортния 

сектор; 

 управлява програми и проекти, финансирани със средства, отпускани 

като помощ за страната от Европейската комисия в сектор транспорт, 

като: 

а) организира и контролира подготовката на проектни и тръжни 

документи и отговаря за провеждането на търгове съгласно 

изискванията на Програмата ФАР, международните финансови 

институции и др.; 

б) участва в изготвянето на договорите съвместно с бенефициента по 

тях и осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението им; 

в) осъществява координация със съответните финансиращи 

институции; 

г) извършва плащания по договорите след проверка на необходимите 

документи; 

д) поддържа система за финансова отчетност на средствата от 

Европейската комисия и Националния фонд съгласно техните 

изисквания; 

 подготвя, организира, осигурява и контролира проучването и 

осъществяването на инвеститорската дейност за обектите, 

финансирани със средства от държавния бюджет или със средства от 

заеми, гарантирани от държавата. 

5. Дирекция "Европейска интеграция и международна дейност": 

 разработва програми и концепции за развитие на международното 

сътрудничество и води международна кореспонденция; 

 съгласува материали, свързани с подписването, одобряването и 

утвърждаването на международни програми, конвенции, договори и 

спогодби, съхранява копия от подписаните международни документи и 

предоставя информация по международното сътрудничество; 

 участва при организирането и провеждането на международни 

преговори и срещи; 
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 осъществява дейностите по участие на министерството в 

присъединителните проекти и програми; 

 разработва и актуализира секторна стратегия и програма за 

подготовката на Република България за членство в Европейския съюз 

и програмата за нейното изпълнение; 

 организира и участва в дейностите за интеграция към 

общоевропейските структури и организации; 

 осъществява подготовката на министерството за участие в 

преговорите по присъединяване на Република България към 

Европейския съюз. 

6. Дирекция "Информационно общество и информационни технологии": 

 разработва стратегия за развитие на информационното общество и 

технологии; 

 разработва основни принципи за развитие на Интернет и за 

предлагане на услуги на информационното общество; 

 определя насоките за развитието на новите комуникационни и 

информационни технологии; 

 подпомага Координационния съвет по проблемите на 

информационното общество към Министерския съвет при 

осъществяване на функциите му; 

 организира изработването на националната хармонограма в частта на 

информационното общество и технологии; 

 организира дейностите по подготовка и изпълнение на програми и 

проекти за развитие на информационното общество и технологии; 

 управлява програми и проекти, финансирани със средства, отпускани 

от Европейската комисия като помощ за страната в сектор съобщения 

и в областта на информационното общество (от Програмата ФАР и 

др.). 

7. Дирекция "Корпоративно преструктуриране и капиталов пазар” 

8. Дирекция "Фирмено управление и контрол" 

Непосредственото ръководство на всяка дирекция се осъществява от 

нейния директор, който носи отговорност за точното и срочно изпълнение на 

конкретните задачи при осъществяване на функциите й. Директорите на 
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дирекции дават задължителни указания в рамките на своята компетентност 

за осигуряване изпълнението на актовете на Министерския съвет, на 

министъра и на заместник-министрите. 

  

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА  АДМИНИСТРАЦИЯ”20 

Изпълнителната агенция е регулативен орган на железопътния 

транспорт и осъществява следните основни функции: 

 осигуряване на безопасно движение на влаковете и предоставяне на 

превозни услуги в съответствие с действащите нормативи, стандарти и 

международни договори, както и за решаване на всички въпроси от 

непосредствен обществен интерес; 

 обосновава необходимостта от привеждане на националното 

законодателство в съответствие с разпоредбите на международните 

организации и с правото на Европейския съюз; 

 подготвя за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и 

изменение на международни договори и за участие в международни 

организации в железопътния транспорт; 

 съгласуване на проекти за пресичане на железопътните линии с 

пътищата от републиканската пътна мрежа, местните пътища, улици и 

тръбопроводи, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови 

линии, електрическата мрежа и други; 

 съдейства за сключване на договор за обществени услуги с 

превозвачите, за постигане на определено равнище в транспортното 

обслужване и за задоволяване на обществени интереси; 

 проверява изпълнението на изискванията за издаване на лицензии на 

железопътните превозвачи и на лицата, които извършват проверка на 

техническата изправност на возилата, и за съответствие на 

правоспособността и квалификацията на персонала, зает пряко с 

управлението им и с осигуряването на безопасната им експлоатация; 

                                                           
20 Устройствен правилник на ИА”ЖА” 
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 издава документи за правоспособност на персонала в железопътния 

транспорт; 

 упражнява контрол по изграждането и поддържането на железопътната 

инфраструктура, безопасността на движението и техническото състояние 

на подвижния състав; 

 взема участие и дава заключения при разследване и установяване на 

причините за тежки произшествия и инциденти в железопътния 

транспорт; 

 ръководи, организира и контролира изпълнението на дейностите в 

железопътния транспорт, свързани с отбранително-мобилизационната 

подготовка и гражданската защита в мирно време, в условия на кризи и 

във военно време. 

 

Организационната структура /Фиг.31/ се състои от обща и 

специализирана администрация, организирана в дирекции, които подпомагат 

изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, 

осигуряват техническата дейност и административното обслужване на 

физически и юридически лица. 

Главният секретар ръководи, организира, координира и контролира 

оперативното изпълнение на задачите, възложени на общата и 

специализираната администрация; 

Обща администрация изпълнява функции по техническото 

осигуряване на дейността на изпълнителния директор, на специализираната 

администрация и на териториалните звена към специализираната 

администрация. Общата администрация е организирана в дирекция 

"Административно-правно и финансово-стопанско обслужване". 

Специализираната администрация подпомага изпълнителния 

директор при изпълнение на правомощията му. Специализираната 

администрация е организирана в дирекция "Железопътен транспорт" и 

Главна дирекция "Железопътна инспекция” с териториални звена в София, 

Пловдив и Горна Оряховица. 
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1. Главните функции на Дирекция "Железопътен транспорт"са следните: 

 участва в разработването на стратегията за развитието на железопътния 

транспорт в Република България и в провеждането на държавната политика 

в съответствие с общоевропейските норми и изисквания за свободно 

движение на хора, стоки и капитали; 

 координира дейностите по преструктуриране и развитие на железопътния 

и комбинирания транспорт в съответствие със сключените договори, 

споразумения и инициативи, по които Република България е страна; 
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Фиг.31 Управленска структура на ИА “Железопътна администрация” 



 

 

 

155 

 участва в подготовката на документи за технологично и техническо 

хармонизиране на железопътната инфраструктура и нейната категоризация 

в съответствие с европейските изисквания и стандарти за развитие на 

международните железопътни коридори; 

 взема участие в международни форуми, съвещания, работни групи и 

осъществява представителство в международни институции, като 

Междуправителствената организация за международно железопътно 

съобщение (OTIF), Организацията за сътрудничество на железниците 

(ОСЖД), Икономическата комисия за Европа на ООН и други; 

 контролира предоставянето на достъп до железопътната инфраструктура 

без дискриминация; 

 контролира изпълнението на договора между държавата и Национална 

компания "Железопътна инфраструктура" относно поддръжката, ремонта и 

развитието на железопътната инфраструктура; 

 предлага рационализиране на железопътната мрежа, развитие и 

закриване на железопътни участъци; 

 разработва концепции, програми и критерии за постигане на енергийна 

ефективност и опазване на околната среда; 

 подготвя предложения за съгласуване на проектите за пресичане на 

железопътните линии от железопътната инфраструктура с пътищата от 

републиканската пътна мрежа, с местните пътища, улици и тръбопроводи, 

кабелни и въздушни високоволтови и ниско волтови линии и други; 

 систематизира, обработва и съхранява статистически данни за дейността 

на Национална компания "Железопътна инфраструктура" и на превозвачите; 

 събира такси за издаване на лицензи на превозвачите и лицензи за 

издаване на сертификати за безопасност. 

2 Главна дирекция "Железопътна инспекция" осъществява следните 

функции: 

 контрол по изграждането, ремонта, поддръжката и експлоатацията на 

железопътната инфраструктура, безопасността на движението и на 

превозите и техническото състояние на подвижния състав. 
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 контролира техническата експлоатация на подвижния железопътен 

състав по отношение на безопасността на превозите на пътници и товари; 

 контролира работата на персонала на Национална компания 

"Железопътна инфраструктура" и превозвачите, свързана с безопасността 

на превозите и техническата експлоатация; 

 контролира изготвянето и спазването на графика за движение на 

влаковете с цел осигуряване на надеждност и безопасност на превозите; 

 контролира осъществяването на вътрешния железопътен транспорт на 

министерства, ведомства, дружества и предприятия по отношение на 

безопасността на движението и техническата експлоатация; 

 води регистър на подвижния състав на железопътните превозвачи; 

 планира, координира и контролира управлението на влаковата и 

маневрената работа в условия на кризи и във военновременна обстановка. 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”21 

 

                                                           
21 Устройствен правилник на ИА “АА” 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР 

ГЛАВЕН 

СЕКРЕТАР 

ОБЩА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДИРЕКЦИЯ 

АДМИНИСТРАТИВН

О ПРАВНО 

ОБСЛУЖВАНЕ 

ДИРЕКЦИЯ 

ФИНАНСОВО 

СТОПАНСКИ 

ДЕЙНОСТИ 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДИРЕКЦИЯ 

АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ 

ДИРЕКЦИЯ 

ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ВОДАЧИ 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 

ДЪРЖАВНА АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ 

Фиг.32 Управленска структура на ИА “Автомобилна администрация” 



 

 

 

157 

Дейността на агенцията се извършва от обща и специализирана 

администрация, организирани в дирекции /фиг.32 /. 

Административното ръководство, контрол и координация се 

осъществява от главен секретар. 

Общата Администрация изпълнява функции по техническо 

осигуряване на дейността. Същата е организирана в две дирекции: 

Административно правно обслужване, основните функции на която 

са: 

 осигурява правна помощ в работата на всички останали звена; 

 разработва проекти на нормативни актове; 

 осъществява процесуално представителство на агенцията; 

 

Финансово стопански дейности  с основни функции осъществяване 

на финансова дейност, счетоводна отчетност и вътрешен финансов контрол. 

 Спрециализираната Администрация  е организирана в три дирекции 

със следните основни функции: 

1) Автомобилни превози 

 Разработва републиканската транспортна схема за обществен превоз на 

пътници; 

 Осъществява прилагането на реда за заявяване, получаване, ползване и 

отчитане на чуждестранните разрешителни за извършване на международен 

автомобилен превоз от български превозвачи; 

 Контролира спазването на режимите за извършване на международни и 

вътрешни автомобилни превози; 

 Създава и подържа регистър на превозвачите. 

2) Пътни превозни средства и водачи 

 Води регистър на узаконените пътни превозни средства; 

 Типово одобряване по отношение конструкцията на пътни превозни 

средства и елементите вграждани в тях; 

 Организира провеждане на изпити за професионална компетентност. 

3) Държавна автомобилна инспекция с регионални звена 

 Контролира спазването на изискванията на нормативните актове при 

осъществяване превоз на пътници и товари; 
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 Контролира пунктовете за извършване на периодични  технически 

прегледи; 

 Контролира състоянието на материалната база за подготовка на водачи 

на моторни превозни средства; 

 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ”22 

Главната дирекция изпълнява функциите на гражданска 

въздухоплавателна администрация в съответствие със Закона за 

гражданското въздухоплаване, международните конвенции и договори, 

страна по които е Република България.  Компетентността и се разпростира 

върху: 

 гражданското въздухоплаване на територията на Република България; 

 гражданското въздушно пространство на Република България, 

въздушното пространство, в което Република България е поела 

отговорността за организиране на обслужването на въздушното 

движение и делегираното за обслужване въздушно пространство по 

силата на международен договор; 

 летищата, подходите към тях и летателните площадки, разположени на 

територията на Република България; 

 средствата за комуникация, навигация, обзор, метеонаблюдение и 

електрозахранване за нуждите на обслужването и управлението на 

въздушното движение, разположени на територията на Република 

България; 

 дейността на български физически и юридически лица от гражданското 

въздухоплаване: авиационни оператори, Държавно предприятие 

Ръководство на въздушното движение, летищни администрации, 

летищни предприятия, оператори на летищна дейност, авиоремонтни 

заводи и организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна 

техника, авиационни учебни центрове, комисията за авиомедицинско 

освидетелстване на авиационния персонал, специализирани 

                                                           
22 Устройствен правилник на ГД”ГВА” 
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лаборатории за обективен контрол на дейността, организации за 

проектиране и производство на авиационна техника. 

 чуждестранните въздухоплавателни средства, прелитащи през 

въздушното пространство и/или кацащи на територията на Република 

България. 

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" 

има следната структура/Фиг.33/: 
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обща администрация 

Общата администрация е организирана в Дирекция "Финансово-

административно, правно и информационно обслужване" и изпълнява 

функции по осигуряването на дейността на ръководителя (главен директор) 

на ГД "ГВА" и на специализираната администрация относно: 

 законосъобразността; 

 техническото осигуряване; 

 информационното обслужване; 

 човешките ресурси; 

 безопасните условия на труд; 

 деловодното обслужване; 

 управлението на собствеността; 

 финансово-стопанското обезпечаване; 

 отбранително-мобилизационната подготовка и противопожарната охрана. 

 

специализирана администрация  

Специализираната администрация е организирана в Дирекция 

"Държавна въздухоплавателна инспекция, летищна администрация, 

сигурност и международни отношения" и подпомага и осигурява 

осъществяването на правомощията на ръководителя (главен директор)на ГД 

"ГВА" със следните основни функции. 

 разработва проекти на нормативни документи, осигуряващи прилагането 

на ЗГВ и други нормативни актове; 

 освидетелства авиационни превозвачи и оператори, физически и 

юридически лица, извършващи авиационна дейност; 

 удостоверява годността за експлоатация на летищата и летателните 

площадки; 

 освидетелства летищни предприятия и оператори на летищна дейност; 

 освидетелства авиационни учебни центрове, лаборатории за обективен 

контрол, организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна 

техника, организации за проектиране, производство и ремонт на 

авиационна техника; 

 освидетелства и лицензира авиационния персонал; 
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 анализира състоянието на безопасността на въздушния транспорт и 

подготвя предложения за повишаване на безопасността на полетите, 

утвърждавани от министъра на транспорта; 

 разработва предложения за икономическата политика и стратегията на 

развитие на гражданското въздухоплаване в страната; 

 проверява и контролира финансово-икономическото състояние на 

авиационните фирми и организации; 

 разработва становища, предложения и други по осъществяване на 

функциите и задачите на министъра на транспорта във връзка с 

упражняване правата на собственик на държавата в предприятията; 

 разработва критерии за достъпа на авиационните превозвачи до 

авиационните пазари, в съответствие с двустранните и многостранни 

договорености в областта на въздушния транспорт и действащото 

законодателство; 

 осигурява изпълнението на държавната функция на регулиране на 

авиационния пазар; 

 разработва критериите за достъпа на оператори на летищна дейност до 

пазара за наземно обслужване в летищата; 

 участвува в международната дейност по двустранно и многостранно 

сътрудничество, като: 

а) подготвя и организира изпълнението на задълженията, произтичащи от 

членството на Република България в международните специализирани 

органи, организации, конвенции, спогодби и договори в областта на 

гражданското въздухоплаване; 

б) организира, води и съхранява кореспонденцията с организациите, 

посочени по-горе, осъществява официалните контакти с тях и изпълнява 

функциите на български секретариат, като при упълномощаване 

представлява министъра на транспорта и съобщенията и Република 

България в последните; 

в) подготвя предложения за сключване, присъединяване, ратификация, 

денонсиране и изменение на многостранни конвенции, договори и 

спогодби и участието в международни организации в областта на 

гражданското въздухоплаване; 
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г) подготвя предложения за сключване, изменение и денонсиране на 

двустранни междуправителствени спогодби за въздушни съобщения и 

участвува в съответните преговори; 

д) разработва предложения за актуализация и хармонизация на 

националното законодателство в гражданското въздухоплаване със 

съответните разпоредби на международните организации за гражданско 

въздухоплаване и Европейския съюз; 

е) осъществява методическо ръководство, координация и контрол на 

провежданата международна дейност на български авиационни 

оператори; 

 поддържа информационна база данни от международни и национални 

нормативни актове и документи в областта на гражданското 

въздухоплаване.  

 защитава икономическите и търговски интереси на българските 

потребители и авиационни оператори по отношение на практиката и 

политиката на прилагане на едностранни ограничителни търговски или 

икономически действия като при необходимост прави предложения пред 

министъра на транспорта и съобщенията за въвеждане при всеки един 

конкретен случай на подходящи мерки; 

 Уведомява органите по чл.38 от Конвенцията за международно 

гражданско въздухоплаване за различията между националното 

законодателство и стандартите и препоръките на ИКАО; 

 определя нормативните изисквания за безопасност, техническа и 

търговска експлоатация, както и за проектиране, производство, 

строителство, поддържане и ремонт на въдухоплавателни средства, 

летища и летателни площадки и съоръжения за обслужване на 

въздушното движение; 

 авиация, поддържа единна база от данни и разпространява тази 

информация в съответствие със задълженията по чл.67 от Конвенцията 

за международно гражданско въздухоплаване; 

 утвърждава и контролира професионалните и квалификационните 

изисквания, критерии и условия за подбор и подготовка при даване на 

правоспособност на всички категории авиационен персонал; 
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 контролира разработването и утвърждава публикуването на данни и 

промени в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на 

Република България; 

 утвърждава и контролира изпълнението на разработените от 

гражданските въздухоплавателни организации актове, регламентиращи 

подготовката, организацията, провеждането и отчитането на 

въздухоплавателната дейност, технологични и технически документи по 

производство и експлоатация на авиационна техника, програмите и 

анализите за безопасността на полетите, докладването и разследването 

на инцидентите; 

 дава разрешение за прелитане и кацане на български и чуждестранни 

въздухоплавателни средства през въздушното пространство и до 

летищата на Република България, съгласно установения ред; 

 дава разрешения на чуждестранни авиационни оператори за изпълнение 

на чартърни полети за превоз на пътници и товари на националния 

авиационен пазар, като спазва принципа на равни и справедливи условия 

за достъп до пазара; 

 анализира и контролира разходите за дейностите, свързани с летищното 

осигуряване и аеронавигационното обслужване на полетите, както и 

таксите за летищно осигуряване, аеронавигационно обслужване и 

административно обслужване от страна на ГВА и прави обосновани 

предложения до министъра на транспорта и съобщенията; 

 разрешава полети на въздухоплавателни средства с тегло над 15 кг. без 

двигатели или без екипаж; 

 дава разрешенията за провеждане на състезания с въздухоплавателни 

средства или парашути. 

 

контролни функции 

ГД "ГВА" контролира гражданското въздухоплаване, гражданските 

летища и летателни площадки, гражданските въздухоплавателни средства и 

съоръжения на територията на страната, като за целта инспектира: 

 спазването на нормативните актове, стандарти и правила по 

безопасността и сигурността на гражданското въздухоплаване; 
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 летателната годност на ВС на земята и във въздуха, извършва основни, 

периодични и извънредни технически прегледи и проверки; 

 изпълнението на държавните задължения по обслужването и 

осигуряването на въздушното движение; 

 експлоатационната годност на съоръженията за обслужване и 

ръководство на полетите; 

 изпълнението на държавните задължения по отношение на системата за 

търсене и спасяване, както и спазването на нормативните актове и 

плановете за аварийно-спасителното осигуряване на полетите в 

районите на отговорност на летищата; 

 спазването на технологиите по наземно обслужване на самолетите, 

обслужването на пътниците, обработката на багажите, товарите и пощата 

с оглед осигуряване сигурността на полетите и предотвратяване на 

актове на незаконна намеса; 

 надеждното функциониране на пропускателната система в летищата и 

други обекти на гражданската авиация; 

 изпълнението на препоръките за опростяване на формалностите при 

обслужването на пътници, обработката на самолети, багажи, товари и 

поща; 

 спазването на изискванията за авиомедицинското освидетелстване на 

авиационния персонал. 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” 

Изпълнителна агенция “Морска администрация” осъществява 

следните основни функции: 

 Издаване на Моряшки паспорти; 

 Издаване на свидетелство за правоспособност; 

 Издаване на удостоверение за плавателен стаж; 

 Заверка на екипажен списък; 

 Командироване и откомандироване от кораб; 

 Заверка на корабни дневници; 
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 Регистрация на кораби до 40 БТ; 

 Регистрация на кораби над 40 БТ; 

 Извършване на извлечения от регистрите за кораби в Българските 

пристанища и други справки за корабите; 

 Преглед и издаване (заверка) на корабни документи на кораби до 40 БТ 

за спорт и удоволствие; 

 Преглед и издаване (заверка) на корабни документи на кораби до 40 БТ 

за стопанска дейност; 

 Преглед и издаване (заверка) на корабни документи на кораби от 40 до 

500 БТ; 

 Преглед и издаване на конвенционални документи на кораби над 500 БТ 

в международно плаване; 

 Издаване на акт за националност; 

 Измерване на кораби; 

 Промяна на данни в Регистъра на кораби в Българските пристанища; 

 Разследване на морски аварии; 

 Заверка на товарни планове; 

 Задържане на кораб по чл.365 от КТМ. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ПРИСТАНИЩНА АДМИНИСТРАЦИЯ” 

Изпълнителната агенция ръководи и организира дейността по 

обезпечаване на сигурността и безопасността на пристанищата по 

отношение на тяхната експлоатация като осъществява следните основни 

функции: 

 обосновава необходимостта от привеждане на националното 

законодателство в съответствие с разпоредбите на международните 

организации и на Европейския съюз;  

 съгласуване на документи за отреждане на земни и водни участъци за 

извършване на строителство по крайбрежието на Черно море и р. Дунав, 

във вътрешните води и в териториалното море, както и в зоните на 

действие на средствата за навигационно осигуряване; 
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 одобряване на генералните планове за изграждане, реконструкция или 

разширяване на пристанищата и на съоръженията за навигация след 

тяхното съгласуване по съответния ред от заинтересуваните лица; 

 осъществява контрол върху експлоатационната годност на пристанищата 

и равнището на обявените категории пристанища; 

 изготвя становища по предоставяне на концесия за цяло пристанище за 

обществен транспорт или за отделни части от него /терминали/; 

 организира проектирането, изграждането, развитието и поддръжката на 

пристанищната инфраструктура - публична държавна собственост, която 

не е предоставена на концесия; 

 организира подържането на съществуващите и изграждането на нови 

подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за 

изхвърляне на драгажна маса, защитни съоръжения и др. 

 Главната дирекция на ИА"ПА" води: 

- регистър на всички пристанища в Република България; 

- регистър с база от данни за терените, сградите, пристанищните 

съоръжения, пътните и железопътни подходи, подводните, подземните и 

надземните комуникации на пристанищната инфраструктура и 

субструктура; 

- регистър на пристанищните оператори.  

Контролът на пристанищата и пристанищната дейност се 

осъществява от ръководителите на териториални звена. Същите 

контролират и събирането на държавните такси. 
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА 

ДУНАВ" - ГР.РУСЕ 

 

Функции: 

1) обслужване проучването и поддържането на условията за корабоплаване 

във вътрешните водни пътища на Република България.  

2) Агенцията участва в работата на Дунавската комисия в Будапеща, в 

Работната група по вътрешен воден транспорт към Европейската 

икономическа комисия (ИКЕ) при ООН в Женева в Смесената българо-

румънска комисия за р. Дунав в Смесената българо-румънска комисия за 

моста Русе - Гюргево, както и в работата на други международни 
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организации, свързани с инфраструктурата, екологията и други проблеми по 

р. Дунав и по европейските вътрешни водни пътища. Агенцията осигурява 

изпълнението на решения и препоръки на международните органи и 

организации 

3) осигурява навигационно-пътната обстановка чрез дъноудълбочителни, 

водолазни, трални и съдоподемни дейности за поддържане на 

корабоплавателния път по р. Дунав и в акваториите на пристанищата и 

зимовниците, за безопасността на корабоплаването в общия българо-

румънски участък от реката;  

4) изучава хидроморфоложкия и хидроложкия режим на р. Дунав в 

българския участък, както следва: колебания на водното ниво; скорост и 

направление на течението;дебит на реката; рушене на бреговете и 

островите; образуване на пясъчни наноси и ледови явления;  

5) събира и разпространява информация за състоянието на 

корабоплавателния път и за хидрометеорологичния режим на реката;  

6) изучава хидроморфоложкия и хидроложкия режим на реката в зоната на 

моста Русе - Гюргево и организира безпрепятствено корабоплаване;  

7) отстранява замърсяванията, причинени от кораби (нефт, нефтопродукти 

и др.);  

8) обработва материалите и данните от хидроморфоложките проучвания и 

издава лоции, навигационни карти, планове, годишници, справочници и 

други пособия за нуждите на корабоплаването на Дунавската комисия и на 

смесените българо-румънски комисии;  

9) осигурява информация в областта на проучванията на реката;  

10) уведомява съответните органи, министерства и ведомства за вземането 

на предохранителни мерки при евентуална опасност от наводнения, рушене 

на брега и други;  

11) проучва и дава съгласие по проектите за изграждане на 

хидротехническите и инфраструктурните обекти, извършващи се по реката;  

12) дава съгласие за разполагането на технически съоръжения за добив на 

инертни материали от гледна точка на корабоплаването, рушенето на брега, 

островите;  
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13) извършва хидрометеорологичните наблюдения в българския участък 

посредством станциите Ново село, Лом, Оряхово, Свищов, Русе и Силистра 

за осигуряване на безопасността на корабоплаването.  

 Дирекция "Навигация и поддържане чистотата на р. Дунав" извършва 

целия комплекс от работите по поддържане на корабоплавателния път по р. 

Дунав, в акваториите на пристанищата, в зимовниците и временните зимни 

убежища съгласно препоръките на Дунавската комисия и решенията на 

Смесената българо-румънска комисия по поддържането и подобряването на 

фарватера;  

 Дирекция "Хидрографни проучвания и анализ"  извършва целия комплекс 

от хидрографни и морфоложки проучвания в българския участък на р. Дунав 

от км 845,650 до км 374,100;  

 Дирекция "Корабна база"  осигурява непрекъсната готовност на корабите, 

плаващите технически средства и знаците от навигационно-пътната 

обстановка, както и разстановка на техническите кадри;  

 Дирекция "Хидрология и хидрометеорология"  извършва всички 

хидроложки измервания и целия комплекс от непрекъснати денонощни 

синоптични и метеорологични наблюдения по р. Дунав в станциите Ново 

село, Лом, Оряхово, Свищов, Русе и Силистра;  
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ИНТЕГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ В ЕВРОПЕЙСКАТА 

ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА 

 

1. Общ преглед на европейската транспортна политика 

Европейската транспортна политика е неразделна част и основен 

фактор в развитието на световния транспорт. Докато пътническият 

транспорт е предимно локален, товарният трафик се характеризира с големи 

разстояния и с международни транспортни потоци, като морският транспорт 

доминира по отношение на транспортните показатели. Глобалният товарен 

транспорт расте успоредно с БВП. Международната търговия със стоки (по 

стойност), обаче, нараства много по-бързо от товарния транспорт, тъй като 

стойността на произвежданите стоки на единица тегло нараства постоянно. 

В сравнение със света като цяло, товарният транспорт на Европейския съюз 

е ориентиран повече към морския и пътния начин на превозване. 

 Eвропейската транспортна политика се основава както на всички 

директиви, наредби и решения, приети на базата на съответните клаузи от 

Римския договор, така също и на принципи и интерпретации на Европейския 

съд, всички транспортни споразумения, в които участвува Европейската 

общност и съответните декларации и резолюции на Съвета на министрите. 

Въпреки значението, което се дава на транспорта в Европейския 

съюз, до 1985 г. не бе постигнат значителен напредък в развитието на 

Общата транспортна политика. Това се дължи на съществените разлики в 

начина на регулиране на транспортния пазар в отделните страни-членки. В 

крайна сметка бавният напредък стана причина страните-членки да се 

обърнат към Европейския парламент с иск да бъде заведено дело срещу 

Съвета в Европейския съд, заради неуспеха да се предприемат съответните 

действия. Решението на Съда от 1985 г. представляваше повратен момент в 

развитието на Общата транспортна политика. Съдът задължи Съвета да 

предприеме действия, с които да гарантира свободата да се предоставят 

международни транспортни услуги и да разработи условията, според които 

превозвачи от една страна-член могат да поемат предоставянето на 

национални транспортни услуги в друга страна-член на Общността 

(“каботаж”). 
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След този момент бе постигнат значителен напредък. Бялата книга на 

Комисията от 1985 г. върху окончателното създаване на общ пазар даде нов 

стимул на Общата транспортна политика и през следващите години доведе 

до създаването на основните елементи на сегашното транспортно 

законодателство, например за морския транспорт от 1986 г., за въздушния 

транспорт от 1987, 1990 и 1992 г., за шосейния, железопътния и вътрешния 

речен транспорт от 1991 г.и 2001г. 

Бялата книга на Комисията от 1992 г. за бъдещото развитие на 

Общата транспортна политика обвърза тези различни дейности чрез един 

глобален, последователен подход, който отчита различните икономически, 

социални и екологични аспекти. В допълнение, в съответствие с Бялата 

книга на Комисията от 1993 г. за проблемите на растежа, конкурентната 

способност и заетостта на работната ръка, бе поставено началото на 

амбициозната програма за създаване на Трансевропейска транспортна 

мрежа.  

Положителният отзвук и подкрепата на Съвета за тези концепции 

стимулира Комисията да представи през 1995 г. петгодишна етапна 

програма за действие за периода 1995-2000 г. по проблемите на Общата 

транспортна политика. Тази програма съдържа намеренията на Комисията в 

три основни сфери: 

Подобряване на качеството чрез създаване на интегрирана 

транспортна система, основаваща се на модерни технологии, с което ще се 

направи принос към целите за опазване на околната среда и ще се повиши 

сигурността; 

Подобряване на функционирането на единния пазар с цел да се 

повиши ефективността и да се разширят възможностите за избор, като в 

същото време се спазват социалните стандарти; 

Разширяване на външното измерение чрез подобряване на 

качеството на транспортните връзки между ЕС и трети страни, като 

едновременно с това се подсилят способностите на Общността да навлезе 

на транспортния пазар в други части на света. 

Тези стратегически цели остават валидни и на фона на очертаващата 

се тенденция към ускорено глобализиране на пазарите и икономиките. Така 
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определените цели съответствуват и на исканията на гражданите за лесно 

достъпна, сигурна и стабилна транспортна система. Приложението на 

стратегията е отразено в разрастващ се брой от инициативи на комисията, в 

Зелени и Бели книги, съобщения и предложения по различни аспекти на 

общата транспортна политика. В момента специално внимание се отделя на 

развитието на подходящи концепции за справедливо и ефективно 

ценообразуване в транспортния сектор, на подобряването на сигурността на 

морския транспорт и създаването на по-търговски подход към железопътния 

транспорт. 

Тук ще разгледаме транспортната политика в следните основни 

направления: 

 

Икономическа рамка 

Търговските транспортни услуги носят приблизително 4% от брутния 

вътрешен продукт (БВП) в Общността. Ако се включат и операциите за 

собствена сметка и частният транспорт, делът ще се увеличи до 7% от БВП, 

което е повече от дяловете на земеделието или стоманодобива. В сектора 

на транспортните услуги работят 6 милиона души - над 4 % от общия брой 

на наемните работници. Още 2 милиона души работят в промишлеността за 

транспортно оборудване и 6 милиона души са наети в сектори, свързани с 

транспорта. Инвестициите в транспортната инфраструктура надхвърлят 60 

милиона ECU годишно, което представлява повече от 1% от общия БВП. 

През последните 25 години Търсенето на товарен транспорт, особено 

за доставки рамките на Общността, нараства непрекъснато с около 2 % на 

година (общо за периода - 75 %). За пръв път от десетилетия насам 

железопътният транспорт започна да се разраства бързо - 10 % (по 

отношение на обема в тон-километри),  докато темповете на растеж на 

шосейния транспорт спаднаха до  5%. Темповете на растеж на пътническия 

транспорт постепенно се забавиха - от близо 4 % през 70-те години до 2 % 

през 90-те години (но като цяло увеличението от 1970 г. насам е общо 110 

%). Темповете на растеж на въздушния транспорт намаляха от 8 % на 6 % 

през първата половина на 90-те години, през 1997 г. бе регистриран растеж 

от 10 %, като след 11.09.2001 г. се очертава нов сериозен спад. 
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Тези и други данни показват важния принос на транспорта за 

икономическия растеж, конкурентоспособността и заетостта на работната 

сила в Европейския съюз. 

 

Правна рамка  

Според Чл. 3 на Договора за създаване на Европейската общност, 

изменен с Договора за Европейски съюз от Маастрихт, Общата транспортна 

политика е един от основните елементи на Европейската общност и на 

нейния Общ пазар. Рамката за прилагане на тази политика е обект на 

отделна глава на договора от Амстердам, посветена на транспорта. С 

Договора от Маастрихт  бяха въведени допълнителни клаузи, отнасящи се 

до Транс-европейската транспортна инфраструктура. Договорът от 

Амстердам, подсили ролята на Европейския парламент в процеса на 

вземане на решения чрез въвеждането на т. нар. процедура за съвместни 

решения (Co-Decision) за целия транспортен сектор.  

Транспортната политика на Европейската общност се основава 

на развитието преди всичко на транспортната инфраструктура и 

транспортните връзки, транспортната статистика и глобалната 

сателитна навигационна система. В основата на развитието на 

транспортната инфраструктура стои изграждането на транс-европейска 

транспортна мрежа. 

Съществуването на инфраструктурни мрежи на територията на цяла 

Европа е от решаващо значение за ефикасното и ефективното придвижване 

на стоки и товари. Транспортната инфраструктура играе важна роля и за 

икономическия растеж, като в същото време дава съществен принос за 

икономическото и социално единство на Общността. 

Някои недостатъци, описани по-долу, поставят транспортната 

инфраструктура на преден план в Общата транспортна политика. 

Инфраструктурата на пътищата, железопътните линии, вътрешния воден 

транспорт, на пристанищата и летищата от дълго време се развива въз 

основа на чисто национална перспектива. През последните две десетилетия 

делът от БНП, отделян за инвестиции в транспортната инфраструктура от 

страните-членки на Общността значително намаля. Липсващите връзки, 
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претоварените транспортни възли, несъответствията и недостатъчната 

модернизация на мрежите предизвикват значително намаляване на 

ефективността. Това означава, че са необходими значителни инвестиции - 

според направените оценки през следващите 15 години ще са необходими 

инвестиции в размер на повече от 400 млрд. екю, за да се завърши транс-

европейската транспортна мрежа. Въпреки усилията на Комисията да 

изгради всеобхватна политика на Общността по отношение на транс-

европейските транспортни мрежи, от 1990 г. насам Съветът се успя да 

приеме и да прилага единствено програми за действие, осигуряващи 

финансова помощ за проекти от интерес на цялата Общност в няколко 

приоритетни вида транспорт и транспортни направления. 

Мерките, предприети от Общността в сферата на транс-европейските 

мрежи, най-сетне бяха поставени на по-здрава правна основа с 

въвеждането на новия Раздел XII в Десета глава на Договора за Европейски 

съюз. Раздел XII ясно дефинира задачите на Общността в тази област за 

разработването на насоки, обхващащи целите, приоритетите и 

макрорамката на заплануваните мерки, като чрез насоките впоследствие 

трябва да се дефинират проекти от общ интерес. В раздела освен това се 

посочва, че Комисията ще предприеме всички необходими мерки, за да се 

гарантира оперативната съвместимост на мрежите. Освен това Общността 

може да подкрепи финансово усилията на страните-членки по проекти от 

общ интерес, идентифицирани въз основа на насоките, и в частност чрез 

анализи на изпълнимостта на проектите, кредитни гаранции или лихвени 

субсидии. Общността може да участвува във финансирането на конкретни 

проекти със средства от т. нар. Кохезионен фонд.  

В този контекст Европейският парламент и Съветът на Европа приеха 

на 27 юли 1996 г. Решение относно насоките на Общността за развитие на 

транс-европейската транспортна мрежа. Решението включва насоки относно 

целите, приоритетите и макрорамката на мерките, които са предвидени в 

областта на транс-европейските мрежи и определя проектите от общ 

интерес. Решението обединява в единна схема общите планове за пътната 

и жп мрежите, системата от вътрешен воден транспорт, комбинирания 

транспорт, пристанищата и летищата. Документът третира освен това 
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управлението на транспортните потоци и системите за контрол на 

транспортните потоци, които имат пряко отражение върху ефикасността и 

сигурността на транспортната система като цяло. Насоките оформят 

основата за идентифициране на проектите от общ интерес, които биха 

позволили постепенно да се стигне до интегриране на мрежите на 

европейско равнище. Страните-членки определят конкретните детайли по 

проектите, трасетата, финансирането и темповете на изпълнение в 

съответствие с националните правила за планиране. 

Проектите, които могат да получават финансова помощ от Общността 

за развитие на транспортната инфраструктура - от фондовете, отделени за 

транс-европейски мрежи или от Кохезионния фонд - трябва да бъдат от общ 

интерес, определени в съответствие с насоките. Условията и процедурите за 

отпускане на финансова помощ от Общността, изложени в специална 

програма за прилагане на конкретни мерки са следните: 

 - Съдействие на проектите се оказва в съответствие с техния принос 

за постигане на целите - свързване и оперативна съвместимост на 

националните мрежи, достъп до тези мрежи, необходимост от изграждане на 

връзки между островни, вътрешни и периферни райони; 

   - Общността оказва съдействие на проекти, които са потенциално 

осъществими от икономическа гледна точка и чиято финансовата печалба е 

оценена като недостатъчна. 

 - Решението за отпускане на помощ от страна на общността отчита и: 

   - етапът на изпълнение на проекта; 

   - стимулиращият ефект върху публичните и частните финанси; 

   - стабилността на схемата за финансиране; 

  - преките или косвените социално-икономически последици, 

специално върху заетостта; 

   - отражението върху околната среда. 

- В случай на трансгранични проекти ще се отчита и съгласуването на 

строителството на различни части на проекта.  

 

Така постепенно се стига до създаване на транс-европейска 

транспортна мрежа чрез интегриране на сухопътните, морските и 
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въздушните транспортни инфраструктурни мрежи на цялата територия на 

Общността.  Интегрирането се осъществява на базата на оперативна 

съвместимост на транспортната инфраструктура и управлението на 

транспорта и до системите за позициониране и навигация. Транспортната 

инфраструктура включва пътната и железопътната мрежа, мрежата от 

вътрешен воден транспорт, морските пристанища, пристанищата по 

вътрешната водна транспортна мрежа, летищата и транспортните възли 

между тях. Управлението на транспорта и системите за позициониране и 

навигация включват необходимите технически съоръжения, както и 

информационни и телекомуникационни системи. 

В европейските железници се използуват множество различни 

технически системи и оперативни практики. Това води до проблеми при 

пресичането на граници (оперативна съвместимост), до по-високи разходи 

за строителство и по-високи оперативни разходи. Този процес е започнат с 

високоскоростните влакове. Тази мрежа е нова и следователно позволява 

възможности оперативната съвместимост да се предвиди още в самото 

начало. 

Според общоприетите схващания, продиктувани от международния 

характер на много от транспортните дейности, Общата транспортна 

политика  има и международно измерение. Редица фактори подчертават 

необходимостта от общ подход в рамките на Общността към отношенията в 

сферата на транспорта с трети страни - т.е. създаването на общ пазар, 

създаването на Европейската икономическа зона, последвана от 

разширяването на Европейския съюз, непрекъснато увеличаващата се 

международна мобилност на стоките и хората, и развитието на Централна и 

Източна Европа. Съществува тенденция  транспортните отношения с трети 

страни да се водят единствено в рамките на Общността в пълно 

съответствие с Договора и произтичащата от него правна база. 

Въз основа на клаузите на Договора за Европейската общност 

Общността сключи специални транспортни споразумения с трети страни, 

насочени към създаването на взаимен достъп до съответните пазари, по-

специално в областта на шосейния и комбинирания транспорт. Според 

десетте “Европейски споразумения”, сключени със страни-кандидатки от 
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Централна и Източна Европа за присъединяване, облекчаването, 

постепенното либерализиране и създаването на условия за сухопътен и 

въздушен транспорт между страните трябва да се третират със специални 

споразумения на базата на законодателството на Общността.  

Като допълнение към своята политика в областта на транспортната 

инфраструктура ЕС създаде рамка, необходима за разширението на транс 

европейската мрежа (ТЕМ) както в страните-кандидатки за членство, така и 

извън тях като следствие от клаузите на Договора от Маастрихт. Раздел XII 

от Договора създава правната основа за сътрудничество с трети страни в 

сферата на транспортните инфраструктури. 

 Европейските споразумения със страните от Централна и Източна 

Европа съдържат клаузи, отнасящи се до транспортната инфраструктура, 

по-специално по отношение на управлението и модернизацията на 

структурите, включващи шосейния и железопътния транспорта, на летищата 

и на вътрешните водни пътища по основните направления от взаимен 

интерес и по направленията на Паневропейските коридори. Свързването на 

мрежите на отделните държави с мрежата на Общността следователно 

представлява приоритет за Общността в контекста на 

предприсъединителната стратегия. 

Събирането и разумното използуване на всеобхватни и надеждни 

статистически данни представлява важен елемент от транспортната 

политика на ЕС. В момента съществуват няколко законодателни 

инструмента, които третират събирането на статистически данни за морския 

транспорт, за вътрешните водни пътища, и за ЖП и шосейния транспорт. 

Най-общо съответните статистически данни се събират от администрациите 

на страните-членки и се предоставят на Евростат, която отговаря за 

събирането и публикуването на всички статистически данни, отнасящи се до 

страните-членки. 

Един от възловите въпроси на Европейската транспортна политика е  

Глобалната сателитна навигационна система (ГСНС). Общопризнато е 

схващането, че тя трябва да има и европейско измерение. В доклад на 

Комисията от януари 1988 г. се предлага стратегия на ЕС по отношение на 

ГСНС, която трябва да съдействува за развитието на транс-европейска 
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система за позициониране и навигация, подкрепена - ако е необходимо - с 

наземни станции. В подкрепа на тази стратегия бе разработен конкретен 

план за действие за създаване на ГСНС, който отчита извършеното от 

високопоставени представители на националните правителства, 

потребители, оператори, производители и съответните международни 

организации. 

В същия контекст през 1998 г. бе постигнато и споразумение между 

Европейската общност, Европейската агенция за космически изследвания и 

Европейската организация за безопасност на въздушния трафик за приноса 

на Европа към създаването на глобална навигационна сателитна система.  

 

СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 

Сухопътния транспорт в Съюза осигурява работа на близо 4 милиона 

души, или около 2.7% от общата заетост. Около 87% от общия обем на 

пътническия транспорт (измерен в пътник/километри) е извършен по суша, 

макар че основната част от него е осъществен с частни автомобили. 75% от 

товарните превози в рамките на Съюза също са извършени по суша. Делът 

на железопътния транспорт започна непрекъснато да намалява след 1970 г., 

макар че в момента се забелязва тенденция към нов период на увеличение. 

Високият дял на ЖП транспорта отчасти се обяснява с факта, че само 25% 

от общия обем на товарните превози, измерени в тон-километри, е по 

маршрути с дължина над 500 км, по които ЖП транспортът е 

конкурентоспособен. Разликата е още по-голяма по отношение на броя на 

пътуванията, като едва 3% от общия брой са обхващали маршрути с 

дължина над 500 км. 

Основата за изпълнение на транспортната политика в сферата на 

шосейния, железопътния и вътрешния воден транспорт се съдържа в 

договора на Европейската общност. Основните насоки са: 

- създаване на единен пазар чрез създаване на правила за 

либерализиране на достъпа до пазара и за взаимно признаване на 

дипломите, сертификатите и други документи, доказващи квалификация; 
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- елиминиране на несъответствията, които предизвикват 

изопачаване на конкуренцията, с цел да се постигне хармонизиране на 

стандартите; 

- установяване на специфични условия за отпускане на държавни 

субсидии и за изпълнение на задълженията на гражданската 

администрация; 

- подобряване на безопасността на транспорта; 

- преодоляване на екологичните последици от транспортната 

дейност. 

Общата транспортна политика в сферата на сухоземния транспорт се 

развива първоначално в съответствие с т. нар. модален подход, като се 

отчитат специфичните характеристики на всеки вид транспорт и различните 

икономически и правни отправни точки във всяка от страните-членки. 

Основното ударение е поставено върху осигуряването на еднакви условия 

за конкуренция в рамките на всеки един от видовете транспорт, вместо да се 

търси интегриран подход към транспорта като цяло. Като се отчитат 

трудностите, с които се сблъска този процес в ранните дни на Общата 

транспортна политика, този избор на приоритети изглежда обоснован. Оказа 

се, че този подход е и абсолютно задължителен, за да се постигнат целите 

на единния пазар. 

 Този подход обаче има този недостатък, че процесът на 

либерализиране, свързан със създаването на единен пазар, оказа 

сравнително слабо влияние върху относителната конкурентоспособност на 

различните видове транспорт. На практика влиянието му се прояви чрез 

подсилване на относителната конкурентоспособност на онези видове 

транспорт, които най-бързо се адаптираха на подхода с либерализацията, 

като по този начин се подсили тенденцията да се предпочита шосейният 

транспорт. Балата книга по проблемите на транспортната политика за 1992 

г. се опита да се справи с проблема на цялостния подход към транспорта 

като цяло и към сухопътния транспорт в частност. Все повече внимание се 

отделя на постигането на по-висока степен на равенство в условията за 

конкуренция между различните видове транспорт. Това е отразено в 

инициативите да са покриват разходите на различните видове транспорт, 
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както и поставянето на ударението върху засилването на ролята на 

пазарните сили върху железопътния транспорт. Общата политика на 

Общността в областта на железопътния транспорт започна през 1991 г. с 

приемането на Директива 91/440, като до момента продължават 

променянето и допълването на пакета от документи. Пакет "Железници" 

съдържа следните Директиви: 

- Директива 01/12, регламентираща развитието на Съюзните железници 

(изменяща Директива 91/440); 

- Директива 01/13, регламентираща лицензирането на железопътните 

предприятия (изменяща Директива 95/18) 

- Директива 01/14, регламентираща инфраструктурното тарифиране, 

териториално разпределение и сертифициране за безопасност 

(отменяща Директива 95/19) 

Обект на регулиране в директивите са: 

Достъп до пазара 

Предишна Директива 91/440 даваше права за достъп на 

международни групировки железопътни предприятия за осъществяване на 

международни и транзитни услуги плюс комбиниран транспорт. Директива 

2001/12/ЕС дава допълнително достъп до  

 - Транс-европейската железопътна мрежа за товарна дейност 

(TERFN) за осъществяване на международен транспорт на 

товари от 15 Март 2003, включително железопътните клонове за 

връзка с пристанищата; 

 - целия международен железопътен товарен транспорт от 15 

Март 2008. 

Институционална рамка  

- По отношение на разделянето на инфраструктурния мениджмънт от 

експлоатационната дейност, предишната директива 91/440 изискваше 

счетоводно разделяне между инфраструктурата и експлоатационната 

дейност. Докато Директива 2001/12/ЕС изисква основните функции на 

инфраструктурния мениджмънт да се изпълняват в независимост от 

функциите на железопътните предприятия; 
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- Директива 2001/12/ЕС изисква също така Инфраструктурния 

мениджър да бъде независим от Държавата по отношение на 

отговорностите по собственото си управление, администрация и вътрешен 

контрол;  

- Страните-членки трябва да вземат необходимите мерки за да 

гарантират, че функциите лицензиране, разпределение на капацитета, 

инфраструктурно тарифиране и мониторинг на задълженията за обществени 

услуги, определящи справедлив и недискриминационен достъп до 

инфраструктурата  ще бъдат възложени на инстанции или предприятия, 

които, сами по себе си, не предлагат услуги за железопътен транспорт;  

- Отделните Европейски държави се намират на различен етап от 

прилагането на Директивите по отношение на институционалното 

разделяне: 

- Великобритания, Дания, Швеция,Португалия: институционално 

разделяне 

- Испания, Холандия, Финландия:  подготовка за институционално 

разделяне 

- Италия: фаза на преструктуриране -  холдингова компания 

- Германия, Белгия, Австрия, Люксембург, Гърция: национален дебат за 

институционално разделяне 

- Франция, Ирландия: дискусия за прилагане на институционално 

разделяне 

- По отношение на разделяне на счетоводството, предишна Директива 

91/440 Изискваше разделяне между счетоводствата на инфраструктурата и 

експлоатацията. Докато  Директива 2001/12/ЕС изисква в допълнение 

счетоводно разделяне между товарната и пътническата дейности, както и 

суми, превеждани за обществени услуги да не бъдат трансферирани към 

товарната дейност;  

- Европейската комисия залага схема за мониторинг на 

икономическите и технически условия, както и на пазарното развитие на 

Европейския железопътен транспорт от септември 2001г.. Европейската 

комисия ще следи : 

   - Използването на мрежата; 
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   - Еволюцията на рамковите условия в железопътния сектор ( в 

т.ч. инфраструктурното тарифиране, разпределението на 

капацитета, регулацията на безопасността, лицензирането); 

   - Степента на хармонизация на рамковите условия; 

   - Активното коопериране между националните регулиращи тела 

    Финансови и Счетоводни правила; 

  Лицензиране ДИРЕКТИВА 2001/13/ЕС; 

  Тарифиране ДИРЕКТИВА 2001/14/ЕС; 

  Сертификати за безопасност ДИРЕКТИВА 2001/14/ЕС; 

  Регулиращо тяло. 

Всички тези инициативи обаче продължават да се основават на 

подхода, който упорито бе следван през целия процес на създаване на 

Общата транспортна политика, т.е. на либерализиране, провеждано 

успоредно с въвеждането на общи нормативни стандарти. Това гарантира, 

че въвеждането на пазарните сили не подкопава ангажимента да бъдат 

постигнати целите в сферата на безопасността на транспорта, като 

едновременно с това се намалят до минимум вредите за околната среда, 

както и да се оказват съответните услуги на обществото. Поради това 

особено важен е и въпроса с държавните субсидии. Те се отпускат за да 

се премахнат разликите, които изкривяват конкуренцията на транспортния 

пазар.  Основните задачи които се преследват са: 

- оказване на финансово съдействие на транспортната 

инфраструктура (железопътен, шосеен и вътрешен воден транспорт); 

- за научно-изследователска и развойна дейност по създаването на 

по-ефикасни и по-икономични форми на транспорт; 

- за премахване на свръх-капацитети - до влизането в сила на 

правила за пазарен достъп (с ограничено приложение) 

- за компенсиране на задължения по предоставяне на публични 

услуги, когато задължението за дадена услуга произтича от разпореждането 

на държавен или обществен орган; 

 

 

 



 

 

 

183 

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ 

Въздушният транспорт формира приблизително 1% до брутния 

вътрешен продукт на Общността. Броят на служителите в европейските 

авиокомпании възлиза на около 400 000 човека.  

Ефектът на въздушния транспорт върху икономиката и трудовата 

заетост в действителност е много по-значителен. Над 500 000 души работят 

на летищата в Общността. От своя страна, авиационната индустрия има 

около 400 000 служители. Туристическата индустрия – в най-широкия 

смисъл – също зависи силно от дейността на гражданската авиация.  

С изключение на три рецесии, секторът на въздушния транспорт 

винаги е постигал годишен растеж от около 5 или 6%. В същото време, 

обаче, печалбите и рентабилността на сектора варират в широки граници, в 

частност поради силната му зависимост от макроикономическите цикли. 

Секторът периодично страда от значителен свръхкапацитет, който 

принуждава авиокомпаниите да продават местата за полети на промоционно 

ниски цени. В резултат на това, водещите европейски авиокомпании 

претърпяват сериозни загуби. С малки изключения, този сектор генерира 

печалба. Въпреки това, в условията на постоянно засилваща се жестока 

международна конкуренция, авиокомпаниите трябва да продължат 

започнатото преструктуриране, за да подобрят своята производителност. В 

определени случаи това ще означава допълнително намаляване на 

работните места. 

В продължение на дълъг период от време, този сектор доминираше 

една фиксирана система от двустранни междудържавни договори и 

договори между авиокомпаниите. След 1987 г. политиката е насочена към 

постепенно прекратяване на двустранната система в Европа, с цел да се 

установи истински единен пазар в сектора на гражданската авиация.  

Повратният момент, който доведе до появата на Обща политика в 

сектора на въздушния транспорт, бе решението на Съда на Европейските 

общности, който установи, във връзка с известния случай Nouvelles 

Frontières, че правилата за конкуренция, предвидени в Договора на 

общността, следва да бъдат приложени и в сектора на въздушния 

транспорт. Вследствие на специалните разпоредбите относно транспорта, 
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които се съдържат в Договора от Рим, приложимостта на правилата за 

конкуренция бяха в процес на обсъждане и това не позволяваше на 

Общността да провежда дейности в тази област. Ето защо политиката в 

сектора на въздушния транспорт бе инициирана едва през 1974 г. От 

връзката й със закона за конкуренцията става ясно, че от самото начало 

политиката в областта на въздушния транспорт бе посветена на 

либерализацията на този силно регулиран сектор. Процесът на вътрешна 

либерализация завърши с приемането на третия от трите “пакета” 

разпоредби за постепенна либерализация, който влезе в сила на 1 януари, 

1992 г. 

Трите регламента, No. 2407/92, No. 2408/92 и No. 2409/92, които 

съставляват третия пакет от разпоредби за вътрешната либерализация, 

формират ядрото на т.нар. acquis communautaire (достиженията на правото 

на Общността) в сектора на въздушния транспорт. Те предвиждат 

осигуряването на свободен достъп на европейските авиокомпании до всяко 

европейско летище въз основа единствено на търговски съображения. 

Правилата от третия пакет следва да бъдат тълкувани в комбинация със 

съответните разпоредби, отнасящи се за конкуренцията. Тези допълващи се 

групи от разпоредби реализират концепцията за пазарната икономика в 

областта на европейската авиация, както това е заложено в Договора от 

Рим. Една от съществените цели на допълнителните разпоредби, отнасящи 

се до техническата хармонизация, авиационната безопасност, защитата на 

потребителите и подобни въпроси, е установяването на справедливи и 

равни условия за участие за всички конкуриращи се авиокомпании. Освен 

това, тези разпоредби следва да осигурят възможно най-високи стандарти 

по отношение на безопасността и защитата на околната среда. 

Политиката, залегнала в основата на тази група от правни 

разпоредби, предполага, че либерализацията на въздушния транспорт е 

най-добрия начин да се гарантира международната конкурентоспособност 

на европейската авиационна индустрия и да се даде възможност на този 

сектор да постигне максимални резултати. 
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МОРСКИ ТРАНСПОРТ 

Морският транспорт е от стратегическо значение за Европейския 

съюз, вследствие на неговия принос за осигуряването на работни места, 

доставки, икономическа независимост и вследствие на вторичния ефект 

върху помощните сектори (корабостроене, пристанищни дейности и др.). 

Приблизително една трета от търговията в рамките на ЕС и 90% от 

търговията между държавите-членки и държавите, които не членуват в ЕС 

се извършва чрез морски транспорт.  

Общата политика на Общността в областта на морския транспорт 

започна през 1974 г. Първите мерки бяха взети в отговор на съдебно 

решение от 1974 г. (по дело 167/73), съгласно което общите правила от 

Договора следва да се прилагат и по отношение на морския транспорт. През 

м. май 1979 г. Съветът прие Регламент 954/79 за да се извърши 

ратификацията от страна на държавите-членки на Конвенцията на 

Обединените нации относно Кодекса на поведение за конференциите на 

рейсовите кораби (лайнери) през м. април 1974 г. съвместима с правото на 

ЕО и с търговските принципи, прилагани от държавите-членки на ОИСР.  

След края на 70-те години, флотата на Общността е в състояние на 

сериозна криза. Размерът на регистрираните в ЕО кораби е намалял от 32% 

от общия тонаж на световната флота през 1970 г. на 14% през 1995 г. 

Свръхкапацитетът на световния пазар влоши конкурентоспособността на 

рейсовите кораби от ЕО в сравнение с тази на страните, характеризиращи 

се с по-ниски разходи: флаговете по сметка (флаговете със свободна 

регистрация), флаговете на развиващи се страни и флаговете от държави, 

които преди това са извършвали държавна търговия. Освен това, ЕО трябва 

да се конкурира и с протекционистката политика на определени държави, 

които не са членки на ЕО, както и с нелоялната практика (напр. дъмпинг на 

тарифи), характерна за някои компании за морски рейсови превози. 

През 1985 г. Комисията предложи серия от мерки. През м. декември 

1986 г. Съветът одобри четири от тези мерки, представляващи важни 

моменти в развитието на Общата политика в областта на морския 

транспорт: 
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- Регламент, прилагащ принципа за свобода на предоставяне на 

услуги по отношение на морския транспорт между държавите-членки, както и 

между държавите-членки и трети страни (Рег. 4055/86); 

- Регламент, формулиращ подробни правила за прилагане на Член 85 

и Член 86 на Договора по отношение на морския транспорт (Рег. 4056/86); 

- Регламент, позволяващ на Общността да реагира в случай на 

нелоялна практика на ценообразуване от страна на определени компании за 

морски рейсови превози извън Общността (Рег. 4057/86); 

- Регламент, позволяващ извършването на координирани действия от 

страна на Общността, в случай че трета страна ограничи достъпа за рейсови 

кораби от Общността (Рег. 4058/86); 

През м. август 1989 г. Комисията изпрати на Съвета пакет от основни 

мерки за подобряване на условията за работа и на конкурентоспособността 

на корабите на Общността. Тези мерки произтичат от две основни идеи: 

- Създаване на Регистър на Общността (“EUROS”) в допълнение на 

националните регистри. Предложението на Комисията не бе счетено от 

Съвета за подходящо и бе оттеглено; 

- Мерки за увеличаване на конкурентоспособността на корабите на 

Общността. Тези мерки включваха въвеждането на по-строги пристанищни 

проверки с цел спазване на условията за безопасност, защита на околната 

среда и охрана на труда, предложения за блоково освобождаване от 

задължение на консорциуми при условия и задължения, които следва да 

бъдат дефинирани в Регламент, както и мерки за подобряване обучението 

на екипажите.  

Успоредно с това, Комисията прие Насоки за държавните помощи в 

сектора на морския транспорт, с цел осигуряване на по-голяма 

последователност и прозрачност в тази област. 

Правила на конкуренцията 

През м. април 1992 г. Комисията прие своята първа директива относно 

злоупотребата с господстващо положение в сектора на морския транспорт. 

Решение 92/262/ЕО наложи глоби за определени компаниите за морски 

рейсови превози за формирането на картел за разпределяне на трафика с 

участието на Франция и 11 държави от Западна Африка. През м. декември 
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1992 г. Комисията зае подобна позиция, като наложи глоби на четири 

компании за морски рейсови превози, обслужващи маршрути между Европа 

и северен Заир. 

С решение от м. октомври 1994 г., Комисията обяви за незаконни 

разпоредбите на този договор, отнасящи се за управлението на капацитета, 

мултимодалните фиксирани тарифи и двустепенната структура на тарифите. 

С решение от м. декември 1994 г. (FEFC)  

Безопасност на морския транспорт 

Като цяло, Общността изгражда своята политика на безопасност на 

морския транспорт на основата на Конвенцията и правилника на IMO. 

Независимо от това, след сериозни злополуки с плавателни съдове – като 

напр. тези с “Amoco Gadiz”, “Exxon Valdez”, “Herald of Free Enterprise”, 

"Естония" и последната в Испания – бе решено, че са необходими по-

сериозни мерки от страна на ЕО.  

През последните години Комисията и Съветът приеха голям брой 

законодателни мерки по отношение на безопасността на морския транспорт. 

Неотдавна, приети нови закони и допълнения и изменения към 

съществуващи закони относно правилата и стандартите за безопасност по 

отношение на пътническите кораби, държавният контрол над пристанищата, 

нивото на обучение на моряците, класификационните дружества и 

регистрирането на лицата, пътуващи на борда на пътнически кораби в 

рамките на ЕО. 

Морски каботаж 

През м. декември 1992 г. Съветът прие Регламент No. 3577/92 

относно морския каботаж. Той предвижда свободна каботажна търговия от 

м. януари 1993 г. за собствениците на кораби от Общността, чиито кораби са 

регистрирани и плават под флаг на държава-членка, при условие че 

плавателните съдове отговарят на всички условия за извършване на 

каботаж в съответната държава-членка.  

Двата отчета на Комисията относно прилагането на този Регламент 

показват, че икономическият ефект от либерализацията е доста 

незначителен до този момент. С развитието на либерализацията, обаче, ще 

се открият повече възможности за повишаване на ефективността.  
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Понастоящем Съветът обсъжда две предложения на Комисията за 

съставянето на екипажите на пътническите кораби. Предложението за 

каботажа предвижда, на първо място, държавата-членка, в която се 

извършва съответната дейност, да изисква прилагането на нейния 

правилник относно съотношението на броя на гражданите от ЕС в 

екипажите, обслужващи всички каботажни фериботни превози на 

съответната територия; на второ място, ако държавата-членка разрешава 

наемането на граждани от трети страни в екипажите на каботажните 

пътнически кораби, те следва да бъдат третирани – по отношение на 

трудовото законодателство – като жители на държавата-членка, в която е 

регистриран съответният кораб.  

Предложението за директива относно редовните пътнически превози 

между държавите-членки определя минимално равнище на стандартите по 

отношение на труда, на нивото на ЕО, които следва да се прилагат спрямо 

гражданите на трети страни, наети за извършване на съответните услуги. 

Необходимо е освен това да се избегне появата на деформация в 

конкуренцията вследствие участието на кораби на трети страни с екипажи от 

трети страни, наети при условия, които са различни от тези на ЕС, 

обслужващи маршрути между пристанища на Общността и конкуриращи 

директно превозвачите от ЕС.  

Пристанищна политика 

Тя се основава на следните общи постановки: 

- необходимостта от различни инициативи за повишаване 

ефективността на пристанищата, включително по-добри процедури, 

прилагане на нови технологии, подпомагане по-нататъшното сътрудничество 

в пристанищата и между пристанищата; 

- дейности за подобряване на инфраструктурата в пристанищата и 

около пристанищата, с цел интегриране на пристанищата в мултимодални 

мрежи и осигуряване на адекватен достъп до периферните зони; 

- необходимостта от осигуряване спазването на отговорностите на 

Общността, съгласно Договора, за създаване на условия за свободна и 

лоялна конкуренция в пристанищния сектор. 
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КОМБИНИРАНИ ПРЕВОЗИ 

През 1992 г. се въвеждат общи правила за определени типове 

комбинирани превози на стоки между страните-членки с цел да съдействува 

за развитието на комбинирания транспорт. Определен е и обхвата на този 

вид транспорт, а именно: шосеен/железопътен или шосеен/вътрешен воден 

транспорт, или шосеен/морски транспорт. 

Съдържанието на политиката в тази област се състои главно в 

либерализиране на комбинирани транспортни операции от всички квотни 

системи и системи за разрешение към 1 юли 1993 г. (в случая на комбиниран 

транспорт по шосе и ЖП: превозите по шосе от точката на товарене или 

разтоварване до гарата на влака; при превоз по шосе и по вътрешни водни 

пътища или по море: в радиус от 150 км от пристанището на товарене или 

разтоварване). Пътните такси трябва да се намалят или да се възстановят в 

случай на комбинирани транспортни операции (обикновено ЖП/шосе). 

Участъците, които се изминават по шосе, са изключени от задължителните 

тарифни разпоредби.  

През 1998 г. се регламентират и въпросите, свързани с отпускането на 

финансова помощ от Общността за действия от иновативен характер за 

развитие на комбинираните превози, както и за иновативни проекти, които 

съдействуват за увеличаване на използуването на комбинирани превози. 

Иновативните проекти могат да се отнасят само до иновативни мерки по 

експлоатацията и технико-икономически изследвания. Валидните разходи 

могат да включват наемането на междувидови транспортни единици, 

регулиране на подвижния парк, инвестиране/наемане във връзка с 

оборудване за претоварване, такси за достъп до инфраструктура, обучение 

на персонала; финансовата помощ за технико-икономически проучвания  

 

ЕКОЛОГИЯ 

Цикъл на CO2: CO2 се освобождава при дишане, разлагане и изгаряне 

на изкопаеми горива, докато растенията абсорбират CO2 (фотосинтеза; 

океаните също изпълняват важна роля като поглътител на CO2). 

Предизвиканите от човека емисии на CO2 представляват само част от всички 

емисии на CO2 (около 7%). Естественият цикъл на CO2, обаче, е балансиран, 
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докато предизвиканите от човека емисии водят до повишаване на 

атмосферната концентрация на въглероден двуокис. Има опасения, че 

причиненото от човешките дейности увеличаване на атмосферната 

концентрация на CO2 и на други газове, предизвикващи парниковия ефект, 

ще доведе до необратими промени в климата на земята. Категорично е 

установена ролята на изгарянето на изкопаеми горива (въглища, нефт и 

природен газ), но все още има известни научни спорове по точния характер 

на последствията. Потенциалният риск от глобално затопляне, водещо до 

климатична неустойчивост и повишаване на нивото на моретата обаче е 

толкова голям, че Европейският съюз се е ангажирал със задачата да 

стабилизира своите емисии от CO2 на нивата от 1990 г. и да ги намали към 

2008/2012 г. Най-голямо е увеличението на емисиите на CO2 в транспортния 

сектор. Ето защо транспортът играе важна роля в рамките на стратегиите за 

намаляване на емисиите на CO2. 

Природата може да погълне около 50% от предизвиканите от човека 

емисии на CO2.  Останалата част допринася за предизвикания от човека 

парников ефект. През последните 200 години концентрацията на CO2 в 

атмосферата се е увеличила от 280 ppm на 360 ppm или с около 30%. 

През 1994 г. са били отделени 22 млрд. тона CO2 вследствие 

изгарянето на изкопаеми горива, от които ЕС: 3 млрд. тона или 14%. 

Емисиите на глава от населението в ЕС са два пъти по-големи от средните 

за света. Транспортът генерира около 26% от емисии на CO2 в ЕС (29%, ако 

бъде включено и горивото от резервоарите на корабите). Този дял се 

увеличава. В резултат на повишената енергийна ефективност, емисиите на 

CO2  от транспорта, обаче, нарастват с по-малка скорост от нуждите от 

транспорт. 

Пътният транспорт предизвиква 85% (74%, ако бъде отчетен и 

морският транспорт) от транспортните емисии на CO2 от които около 70% да 

от частни автомобили (=50% от транспортните емисии) и 30% от 

автомобили, превозващи товари. 

Най-бързо обаче е увеличението за въздушния транспорт. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Общи методологични и практически проблеми на 

управлението на проекти 

Управлението на проекти се основава на изчерпателен анализ на 

проблемната ситуация и формулираните алтернативни варианти за неговото 

изпълнение. В тази връзка е необходима както информация за 

целесъобразността на проекта, така също и детайлно описание на задачите 

със съответна последователност за изпълнение и наличие на необходимите 

финансови и кадрови ресурси. 

Изчерпателността на информацията е  необходимо условие за 

разработване на технологията за управление на проекта, за формиране на 

управленския и проектантския екип и за цялостната реализация. Отделянето 

на повече време за подготовка на проекта се "възнаграждава" в 

последствие, защото корекциите в процеса на неговата реализация могат да 

доведат до изкривяване на очаквания резултат или пълно непостигане на 

предварително поставените цели, или друг труднопредвидим резултат. За 

тази цел би следвало да се обърне особено внимание на събирането на 

достатъчна информация, като този процес обикновено е съпроводен със 

събиране и обработване в много случаи и на огромно количество излишна 

информация, но това е по-добре отколкото недостига на информация в 

последствие. Този недостиг може да доведе до забавяне, а в много случаи и 

до невъзможност за реализация. 

 От изключително значение за качеството на крайния резултат 

на проектите е организирането на системата за реализация. В основата на 

този процес стои планирането на всяка дейност. Необходимо е да се знае, 

че управлението на проекти е задача с интегрален характер и в нея се 

включва целия спектър от икономически, социални, политически, правни и 

други фактори на управлението, както и всички аспекти на управлението на 

проектиращия орган.  
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Неуспеха при управление на проекти е често срещано явление. 

Основните причини за лошите управленски практики и неправилните 

подходи са: 

- Наличието на все по-сложни обекти за управление в съвременния 

свят; 

- Високата скорост на промяна на основни характеристики на 

обществото; 

- Изоставането на управленската наука, особено в областта на 

проектиране на социалните организации и трудностите, свързани с бързото 

възприемане и прилагане на науката /дори и такава каквато е/ в практиката;  

- Съпротивата срещу нововъведенията; 

- Управлението на организационни проекти се счита за рутинна 

дейност, а управлението на проект за конструиране и производство от нов 

тип се приема за нещо много по-сложно, което е груба концепционна грешка. 

 

Наред с преодоляването на описаните общосистемни причини, на 

практическо ниво е необходимо: 

- Избягване на хаотичност при изпълнение на отделните задачи; 

- Детайлно разработени и достъпни за екипа ясни цели по равнища и 

във времето; 

- Добра координация на дейностите и наличие на достатъчно добри 

комуникации; 

- Използване на достатъчно специалисти преди старта, което е по-

добра алтернатива от десет пъти повече специалисти за корекция на 

грешки.  

 

За едно от модерните средства за преодоляване на проблемите се 

счита концепцията за “организационно развитие”, която се появява в САЩ 

през 1945 г., във връзка с все по-нарастващата роля на човешкия фактор. 

Концепцията се формира на базата на два главни източника: 

- Приложение на т.нар. лабораторни тренинги. Най-съществено 

при тези тренинги е личното поведение на всеки участник. Стремежът 

е чрез корекция на грешките на всеки участник поотделно да се 
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коригират проблемите в цялата система. Най известните имена с 

които се свързват тренингите са Р.Таненбаум, Д.МакГрегор, 

Р.Бекхард; 

- Методиката за изследване на общото състояние на системата 

и обратната връзка. При промяна на дадена организация особено 

ефикасно е резултатите от проучванията да се дискутират в 

колективите. Тези методи са разработени главно в Мичиганския 

университет, но са тясно свързани с името на Р.Ликерт. 

Това направление, независимо че е модерно, все още не обхваща 

проблемите на организациите в тяхната системна цялост. То се свежда 

предимно до ролята на човешкия фактор и в определени случаи до 

планирането, но според способностите на кадрите. Основното средство е в 

дискусията за постигане на единна позиция. 

Управлението на проекти би следвало да се разглежда много по-

широко. Добре проектираната система трябва да бъде гъвкава и адаптивна, 

с възможност за промяна на отделни елементи, без да се наруши целостта. 

В съответствие с тази позиция организационните проекти включват: 

- подреждането на елементите / цели, функции, структура и ресурси/. 

Елементите се разполагат в съответна конфигурация с пакет други 

макроелементи; 

- технологиите за реализация на всички процеси и техниките за 

тяхното управление; 

- организацията на връзките и принципите за уреждане на 

отношенията; 

- развитието на организацията във времето и пространството. 

  

Видове проекти 

Специфичните характеристики на проектите са отражение преди 

всичко на тяхната социална същност и високата степен на неопределеност, 

произтичаща от това. Високата степен на неопределеност се проявява в 

следните основни направления: 

- Технологичната неопределеност /допълнителни задачи, 

недостатъчна информация, отклонения от функциите, недостатъчно 
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ресурси, човешки грешки/ води до риска от неспазване на предварително 

определените срокове; 

- Неопределеност на въздействието на изменението на средата; 

- Неопределеност, свързана с творческия характер на проектирането. 

 

Можем да посочим следните видове проекти: 

- Общосистемни – проекти, обхващащи “всички елементи” на 

обекта за управление; 

- Секторни – проекти, обхващащи отделни елементи на 

системата. 

 

Жизнен цикъл на проектите 

 

Необходимостта от определяне на жизнения цикъл се обуславя от: 

- определянето на нов проект трябва да става преди фазата 

“отмиране” на съществуващата система; 

- осигуряване на достатъчно време за изследване и анализ на 

факторите за ефективно функциониране; 

- ограничаване на цялостните промени преди изчерпване на 

възможностите на съществуващите системи. 

 

Фиг.№ 36   Принципна схема на жизнен цикъл на проект 

ВЪНШНА СРЕДА 

 

ИЗМЕНЕНА СРЕДА 

СЪЩЕСТВУВАЩА 

СИСТЕМА ИЗМЕНЕНА СИСТЕМА 

РАЗВИТИЕ НА 

СИСТЕМАТА 

ВРЕМЕ 
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Времето  за анализ на настъпилите или предстоящите промени в 

макросредата е най-важния период за вземане на решение за нов проект. 

Промяна на елементите от средата води неизбежно до промени в обекта за 

управление. При проекти на нови системи се прави анализ както на 

състоянието на средата към момента на вземане на решение за 

проектиране, така и на очакваните  изменения за периода, през който се 

проектира системата. Така се осигурява проект на необходимото равнище в 

перспектива и се удължава неговия жизнен цикъл.  

Друга важна особеност е, че стартът на проекта и неговото 

внедряване трябва да предхожда началото на отмирането за 

съществуващите системи. Това повишава ефективността на проекта. 

От фигурата се вижда, че развитието на обекта на управление 

изостава от развитието на средата. Това не е задължително. В определени 

моменти и по отделни показатели то може да изпреварва системите от 

средата. 

Жизнения цикъл на проектите се обуславя от следните външни и 

вътрешни по отношение на обекта фактори: 

A. Външни фактори 

- Големи количествени и качествени натрупвания в развитието на 

системите и теорията за управление на социалните системи; 

- Революционни научни и технологични открития, в т.ч. и в теорията за 

управление на социалните системи; 

- Разработване на висши, прогресивни и принципно нови научни 

методи, принципи и технологии за производство и управление, 

бележещи нов етап в интензификацията на науката, производството и 

управлението; 

- Промяна на обществената ценностна система, качеството на живот, 

мотивационните фактори и др.; 

- Рязко изменение на правно-нормативните, политическите, 

икономическите и др. механизми за регулиране на процесите в 

макросредата; 
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- Възникване на качествено нови стратегически задачи и приоритетни 

направления за развитие на макроравнище; 

- Изменение в: социалната структура на обществото, структурата на 

производството, характера на труда и др.; 

- Развитие на материално-техническата база и рязко повишаване 

производителността на труда; 

- Изменение на структурата на потребностите, възникване на нови 

обществени цели и изменения на характера на целите на системите 

от по-висш ранг; 

- Утвърждаване на нови научни, политически и икономически подходи, 

принципи и механизми на управление; 

- Върхови постижения в областта на науката и техниката и ускорено 

внедряване на върхови научно-технически постижения в 

производството и управлението. 

 

B. Вътрешни фактори 

- Големи количествени и качествени изменения в материално-

техническата база. Рязко повишаване  на производителността на 

труда в производството и управлението чрез въвеждане на нова 

техника и технологии за автоматизация. Изменения в структурата на 

производството; 

- Промяна на социално-психологическите характеристики и 

мотивацията на персонала; 

- Рязко изменение на обема и структурата на ресурсите; 

- Изменения в структурата на потребностите, които следва да 

задоволи системата и възникване на нови цели; 

- Изменение на функционалните характеристики, характера на труда и 

квалификационната структура; 

- Висока степен на приложимост на новите подходи за 

усъвършенствуване на управлението; 

- Изменения в структурната политика, отношенията на собственост, 

икономическите и социално-политическите принципи за управление.  
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Етапите на жизнения цикъл на проекта би следвало да се разглеждат  

в два аспекта в зависимост от това кой е субекта на проектиране и 

внедряване. Когато тези дейности се извършват от екипи на 

организацията - обект на управлението етапите са следните: 

 

 

Фиг.37 Етапи на жизнения цикъл при дейност на екип от организацията 

 

 
ВЪЗНИКВАНЕ НА ИДЕЯТА 

ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ 

ФОРМИРАНЕ НА ЕКИПА. 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА И ЦЕЛЕВА КОНЦЕПЦИЯ 

ПЛАНИРАНЕ 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА КОНТРОЛЫ ОЦЕНКА И 

ВНЕДРЯВАНЕ 

ПРОЕКТИРАНЕ 

ВНЕДРЯВАНЕ 
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Когато процесите на проектиране и внедряване се поемат от 

външни  организации етапите се реализират в следната 

последователност: 

 

Фиг.38 Етапи на жизнения цикъл при дейност на външни екипи 

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ОФЕРТИ 

ДОГОВАРЯНЕ 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ 

СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОГРАМАЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОЕКТИРАНЕ 

ОЦЕНКА И ИЗБОР 

ВНЕДРЯВАНЕ 
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При реализацията на отделните етапи от жизнения цикъл на 

проектите протичат специфични управленски процеси. Най-основните от тях 

са: 

- Определяне на необходимостта от даден продукт или услуга; 

- Определяне на целите и тяхното относително значение; 

- Избор на подходящи критерии за оценка на резултатите; 

- Разработване на план, бюджет и технологична концепция; 

- Реализиране на плана; 

- Контролиране на проекта; 

- Оценка на резултатите и генериране на идеи за нови проекти. 

 

Процесите от избора на алтернативен вариант  до написването на 

задание за проекта протичат едновременно, при непрекъснато съгласуване 

между основната организация-обект на управление и временния екип по 

проекта. Те обхващат: 

- Анализ на проблемната ситуация; 

- Обсъждане на алтернативите; 

- Синтез; 

- Съгласуване, оценка и избор на конкретна алтернатива; 

- Окончателно написване на заданието. 

 

Основни фактори за ефективност на проектите 

- Заданието за проекта е предварителен етап, който по същество е 

системата от йерархично подредени цели. Целите на проекта са интегрална 

част от целите на системата, за която или в която се реализира той; 

- Елементите - съгласуването на елементите на системния обект; 

тяхното подреждане по важност; предварителното определяне на 

съдържанието на проекта; определянето на рисковите фактори и 

механизмите за тяхното минимизиране и компенсиране;  

- Комплексност на връзките между проекта (новата бъдеща 

система) и другите системи. Става дума за системите, взаимодействието с 
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които има важно значение за ефективността на функциониране на обекта за 

проектиране; 

- Ресурсна осигуреност на проекта. Тук с еднаква степен на важност 

са както ресурсна осигуреност на процеса на проектиране и внедряване, 

така и ресурсната осигуреност на системата след внедряване на проекта;  

- Организиране на системата за реализация на проекта. От 

особена важност тук са: 

- да се изгради възможно най-оптимална организационна 

структура на екипа от гледна точка на обекта на проектиране;  

- да са уточнени предварително връзките, начина на 

координиране, регулиране и контрол;  

- правата и отговорностите да бъдат делегирани предварително 

и корекциите в процеса на работата да са несъществени;  

- предварително да бъдат разработени  механизмите за 

регулиране и техниките и технологиите за: управление на процесите, 

ресурсно осигуряване по подизпълнители, вземане на решенията и 

контрола за изпълнението им, оперативно планиране и др. 

- Ръководителите на проектантските екипи трябва да притежават 

всички качества, необходими за ефективно управление на всяка друга 

дейност; 

- Екипно управление. То се обуславя от комплексния и творчески 

характер на дейностите при организационно-управленското проектиране и 

сложността на тези проекти;  

- Ръководителите на проекти да са и участници в проектирането. 

Техните функции не са само управленски, а се съвместяват с творческата 

проектантска дейност. Когато тези дейности се съвместяват от един 

ръководител, при организиране на екипа трябва да се предвидят достатъчно 

специалисти, които изпълняват задачи по чисто технически, обслужващи 

функции.  

- Непрекъснат диалог и съгласуване на резултатите с 

възложителя на проекта;  

- Съгласуваност, координация и единство на критериите за 

крайния резултат; 
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- Анализ на срока за реализация на проектантските дейности. 

Анализират се преди всичко отношенията на субординация между 

дейностите, разработва се комплексен график, т.нар. диаграми на Гант, 

мрежови графици и др. Основните зависимости, които се отчитат са:  

- последователния ред за реализация на всяка дейност;  

- началото и края за всяка от тях, където краят на една 

процедура е начало на друга;  

- отношението край-край, когато една дейност не може да 

завърши, докато друга също не е завършила;  

- възможност за паралелно изпълнение на определени 

проектантски дейности, например – след определяне на целите, 

паралелно може да се анализират функциите и необходимите 

ресурси;  

- обща техника, кадри и други ресурси за две и повече дейности 

със съответния ред за реализация.  

Посочените зависимости са с чисто технологичен характер и тяхното 

разместване по принцип не е възможно. 

 

Процесът на проектиране 

Предварителен етап - оценка на идеята и вземане на решение за 

проектиране. Решението за проектиране на този предварителен етап се 

прави за:  

- необходимостта и икономическата и организационната 

целесъобразност -  ефективността на проекта;   

- за неговия обхват (общосистемен или по елементи);  

- за сроковете, в които трябва да се реализира.  

Подготвителен етап - Системна идентификация на проекта. Този 

етап включва: 

- Пълно описване на йерархично подредените цели;  

- Дефиниране на функционалната структура.  - основните групи 

функции, които следва да се реализират и в каква последователност;  

- необходимите кадри по специалност и квалификационно равнище; 
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- функционалните, организационните и управленските връзки и 

процеси, тяхната йерархия по важност; 

- необходимите ресурси; 

- Разработват се предварителни варианти на мрежови графици и 

модели и на концепция за технологии на управлението и 

реализацията на проекта; 

- Организационна структура на проектантския екип; 

- Формиране на екипа; 

- Планиране на дейността;  

- Формиране на система за управление на ресурсите. 

- Определяне на технологиите за проектиране и управление на 

проекта.  

Същински етап: 

- изследване и диагностичен анализ, в т.ч. влиянието на външните и 

вътрешните фактори;  

- характеристика и анализ на структуроопределящите елементи на 

системата за управление и техните изисквания;  

- формулиране на основните насоки за проектиране;  

- проектиране, оценка, избор и подготовка за внедряване. 

Етапът на внедряване включва:  

- разработване на програма за внедряването;  

- усъвършенстване на програмата;  

- поетапно усъвършенстване в съответствие с особеностите на 

проекта, мащабите на преструктурирането и наличните ресурси.  

 

Системата като обект на проектиране винаги да се разглежда като 

единно, цялостно образувание, независимо на кое равнище и в коя 

подсистема се извършват процедурите. Дори при добро професионално 

изпълнение на проектите, без съобразяване с общосистемните критерии, 

резултатът може да бъде с отрицателен знак. 

Освен това структурата, съдържанието, както и критериите за оценка 

на проектите следва да се определят от общосистемни позиции. Те трябва 
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да отразяват характеристики и процеси, валидни за цялата система и за 

всички подсистеми.  

В момента се прилагат предимно два подхода - аналитичен и 

интегрален. Аналитичния  разглежда обектите като автономни, а 

резултатите от прилагането му често водят до грешки. Същият резултат се 

получава и когато интегралният метод се прилага за отделни структурни 

елементи без системно обосновани техники. За преодоляване на грешките 

задължително условие, в случая, е структурата на изследователския и 

проектантския колектив да се формира в съответствие със системните 

критерии, отговарящи на разработения методологически апарат, 

спецификата на обекта и целите на изследването. Важно условие също е и 

изграждане на система за следене и оценка на сполучливите и  

несполучливите методи, прилагани за проектиране на идентични системи. 

Това е средство за пресичане възможността за поставяне на задачи с 

размит обхват и неясни критерии, както и за избягване на стари грешки при 

разработването на варианти за модели. 

 

Алтернативни варианти и избор 

Важно значение за избора на оптимален вариант има оценката на 

ефективността. Твърде често ефективността се разглежда ограничено само 

като чисто икономическа. Това е логика, която води неизбежно до грешка и 

при която загубите могат да надвишат неколкократно положителния 

резултат. Целта е отчитането на икономическия и социалния ефект да се 

прави по принципно нов начин като се търси висока, но не задължително 

най-високата икономическа ефективност за възможно по-дълъг период. 

Оценката на ефекта следва да се прави не само във времето и като 

абсолютна икономическа величина, а и в единство със социалните 

резултати и жизнения цикъл на системата. 

На базата на горните разсъждения можем да изведем следните 

универсални критерии за оптималност: 

- Иновационност- Разработените модели са резултат от авангардни 

научни методи и подходи; 

- Висока степен на интеграция между елементите; 
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- Функционални възможности - Конфигурацията на модела 

осигурява изпълнението на всички необходими функции;  

- Надеждност  - Този критерий е пряко свързан с функционалните 

възможности, но се оценява отделно като устойчивост на системата 

да работи в критични условия; 

- Адаптивност и гъвкавост - Адаптивността е способност на 

системата да работи в рязко променящи се условия, независимо дали 

те са предварително зададени или не;  

- Функционална и структурна съвместимост - Хармонично 

взаимодействие с бъдещи структурни конфигурации на обекта за 

управление; 

 

В заключение можем да очертаем основните изводи и препоръки: 

- Всяко изследване и проектиране трябва да се започва при наличието 

на цялостна писана технология. Изискванията към проекта да бъдат 

формулирани точно, като промените се правят в рамките на 

обективните ограничения;  

- Важно условие за успех е осигуряването и обучението на добре 

подготвени кадри; 

- Да се търси възможност за разработване на по-голям брой варианти, 

като се формулират критериите и алгоритъм за тяхното постепенно 

изключване;  

- Моделите да бъдат резултат от изследването, а не обратно;  

- При оценката да се предвидят възможностите на наличните резерви 

за компенсация на риска; 

- За минимизиране на риска е необходимо още при вземането на 

решението за проектиране и разработването на технологиите за 

неговата реализация да се предвиди поетапно и безконфликтно 

внедряване.  
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