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разходи. 

Резюме: Ефективността може да се определи като такова състояние на 
икономиката, при което оптималното разпределение на ограничените ресурси може 
да осигури съответните ползи за обществото. Тя е необходимо условие за развитието 
на всеки икономически субект, чиято основна цел е постигането на повече ефекти 
(представлява полезен резултат от даден вид целесъобразна дейност, която може да 
бъде производствена, транспортна, търговска, товаро-разтоварна и друга) от всяка 
единица разход за тяхното получаване. 

По своята същност речния (вътрешноводен) транспорт представлява 
подотрасъл на транспортния сектор, при който се осъществява превоз на стоки, 
изцяло или от части по плавателни речни пътища, посредством плавателни съдове. 

В настоящия доклад ще бъде изяснено понятието ефективност и ще се 
определи неговото значение за речните товарни превози. 

Ще бъдат посочени основните форми на проявление на ефективността и 
тяхното влияние върху товарната превозна дейност на речните оператори.  

Особено внимание ще бъде отделено на основните подходи, чрез които може 
да бъде повишена ефективността на речните товарни превози, а именно: Анализ 
„разходи-ползи”; Интернализация на външните разходи; Приложение на 
интелигентните транспортни системи в речния транспорт (Речни информационни 
услуги и система за глобално позициониране GALILEO) и Приложение на публично – 
частното партньорство при експлоатацията на пристанищната инфраструктура.  

В доклада ще бъде подробно определена същността на посочените подходи и 
ще се очертаят техните предимства и недостатъци, които имат значение за 
ефективността на речните товарни превози.  

В заключение ще бъде изяснено как повишаването на ефективността на 
речните товарни превози може да доведе до повишаване на конкурентоспособността 
на речния транспорт и постигане на устойчиво развитие на националната и 
европейска транспортни системи. 
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I. УВОД 
В икономическата литература понятието „ефективност” е получило различни 

дефиниции. Най-общо тя се определя като такова състояние на икономиката, при което 
оптималното разпределение на ограничените ресурси може да осигури съответните 
ползи за обществото. От гледна точка на отделната компания или отделния вид 
транспорт – в случая речен – ефективността може да се дефинира като способността на 
една организация да произвежда максимум продукти/услуги с високо качество при 
минимално разходване на време, усилия и ресурси (материални, трудови и 
информационни). 

Речният товарен транспорт (вътрешноводният товарен транспорт1

От тук ефективността се разглежда като връзка между източниците на ресурси и 
необходимите за тяхното използване разходи, от една страна и производителността – от 
друга. Тя измерва по какъв начин и колко успешно вложените в производството 
ресурси се трансформират в приходи за организацията. В зависимост от вида на 
осъществяваната икономическа дейност, ефективността придобива различни форми на 
проявление. 

) представлява 
подотрасъл на транспортния сектор, при който превозът на стоки се осъществява 
изцяло или от части по плавателни речни пътища посредством плавателни съдове. 

 
II. Форми на проявление на ефективността. 
Съществено значение и интерес за извършването на речни товарни превози имат 

следните видове ефективност: 
• Икономическа ефективност – тя представлява отношение между получения 

икономически резултат към извършените разходи. Характерна особеност тук е, 
че само една част от икономическия ефект се реализира в този транспортен 
подотрасъл – определя се като пряк ефект, а останалата част се създава извън 
него – дефинира се като косвен ефект. Повишаването на икономическата 
ефективност може да бъде постигнато по няколко начина: чрез увеличаване на 
получения ефект при намаляване размера на разходите; чрез реализиране на 
постоянен ефект при по-ниски разходи; изпреварващо нарастване на ефекта 
спрямо разходите или изпреварващо понижение на разходите спрямо ефекта. 

• Енергийна ефективност – определя се като степента на резултатност на 
вложените енергийни ресурси в транспортния сектор. С други думи, тя 
представлява съотношение между изразходваното количество енергия и 
вложеното количество енергия. Енергийната ефективност може да бъде 
повишена по два начина: чрез понижаване на енергопотреблението при 
запазване на постигнатото равнище на икономическа активност и чрез 
повишаване на икономическата активност при запазване на равнището на 
енергийна консумация. 

• Екологична ефективност – тя изразява взаимовръзката между екологичните и 
икономически системи. Може да се отъждестви с получения полезен резултат от 
намаляване на вредното въздействие на транспортния сектор върху околната 
среда. Основните критерии за постигане на екологична ефективност се свеждат 
до: минимизиране на материалоемкостта на стоките и услугите; минимизиране 
на енергоемкостта на стоките и услугите; минимизиране на токсичността на 
продуктите; повишаване на рециклирането на стоките; максимизиране 

                                                           
1 В настоящия доклад термините „речен товарен транспорт” и „вътрешноводен товарен транспорт” ще се 
употребяват като синоними на едно и също понятие. 
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използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ); увеличаване 
полезността на стоките и услугите. 

• Социална ефективност – характеризира резултатността на вложените разходи 
за получаване на обществено полезен ефект. Тя има пряко отношение при 
подобряване на икономическото благосъстояние на обществото. 
Ефективността, независимо от нейните форми на проявление, е необходимо 

условие за целесъобразното икономическо развитие на речния транспорт. Ето защо 
трябва да се предприемат действия и да се прилагат различни подходи за непрекъснато 
нарастване, както на икономическата, така и на енергийната, екологична и социална 
ефективност. 

 
III. Подходи за повишаване на ефективността на товарните превози по 

вътрешноводни пътища. 
Повишаването на ефективността на речните товарни превози е целесъобразно да 

се извършва чрез увеличаване на получените полезни резултати на база намаляване на 
направените за тях разходи. Основните подходи, които ще бъдат разгледани се отнасят 
до възможностите за нарастване на ефективността от подобряване на състоянието на 
пристанищата и прилежащата им инфраструктура; приложението на интелигентни 
транспортни системи; анализ на разходите и ползите от осъществяване на проекти, 
свързани с подобряване на общото състояние на речния товарен транспорт. 

 

Подходът представлява практическа техника, чрез която се прави анализ, оценка 
и избор на проект. Той е тясно свързан с икономиката на благосъстоянието, тъй като се 
отнася до изследване, както на икономическите, така и на социалните разходи и ползи 
за обществото в резултат на инвестиция в определен проект за дълъг времеви период. 
По отношение на речния товарен транспрт основните проекти, в които се инвестира, са 
свързани с усъвършенстване или строителство на нова инфраструктура, включително 
изграждане на възлови терминали за взаимодействие с останалите видове транспорт; 
построяване на мостове, шлюзове или премахване на тесни участъци по водния път, 
които затрудняват целогодишното извършване на превозите; използване на 
екологосъобразни плавателни съдове, чрез подобрения в техническата конструкция и 
намаляване на експлоатационните разходи. Социалните ползи, които се преследват при 
инвестиране в подобни проекти са свързани с подобряване на условията за 
осъществяване на товарните превози; повишаване на екологичната ефективност; 
опазване на околната среда и увеличаване на общественото благосъстояние. 

III.1. Анализ „разходи – ползи” 

Основните методи, които намират широко приложение в практиката при 
използване на анализа „разходи-ползи” са нетна настояща стойност (NPV) и 
вътрешна норма на възвръщаемост (IRR). Нетната настояща стойност свързва потока 
от първоначалните капитални вложения с потока от получените доходи. В случаите, 
когато нейната стойност е по-голяма от нула, следва че съответният транспортен 
проект е атрактивен и ще доведе до увеличаване на общественото благосъстояние. 

Вътрешната норма на възвръщаемост се възприема като измерител на 
рентабилността на проекта и представлява дисконтовата ставка, при която нетната 
настояща стойност се изравнява с размера на първоначалната инвестиция. Когато IRR е 
по-голяма от нула, тогава разглеждания проект е приемлив. 

При избора на подходящ проект трябва да се изследва и влиянието на 
потребителското търсене и готовността на товародателите да предпочетат един пред 
друг вид транспорт за задоволяване на техните потребности. Тук важно значение 
оказват конкурентните предимства на отделните видове транспорт. Затова, когато се 
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определя за приемлив даден проект за подобряване на общото състояние на речния 
товарен транспорт е необходимо да се отчете каква е еластичността на търсенето от 
превозната цена и продължителността на превоза; степента на риска от преориентиране 
на превоза към друг вид транспорт. 

Приложението на подхода Анализ „разходи – ползи” съдейства за повишаване 
на ефективността на товарните превози по вътрешноводни пътища, защото: 

• Отчита потребителското търсене и готовността на товародателите да заплатят 
превозната цена, само в случай, че ще получат повече ползи в замяна; 

• Изчислява се риска от възможността да не се реализират очакваните полезни 
резултати след изпълнението на проекта, което създава определена сигурност 
при речните превозвачи и пристанищни оператори; 

• Изборът на икономически най-изгоден проект, чрез изчисляване на нетната 
настояща стойност и вътрешната норма на възвръщаемост е съпроводен с 
положителни ефекти, които водят до цялостно подобряване на състоянието на 
речния транспорт (инфраструктура, речен флот, условия на труд, пазарни 
позиции); 

• Отчитат се социално – икономическите ползи, което е важно условие за 
подобряване на общественото благосъстояние. 

 

Външни са тези разходи, които се възприемат като социални разходи и не се 
вземат предвид при формирането на превозната цена. Съгласно икономическата теория 
за общественото благосъстояние, потребителите на транспортната услуга трябва да 
заплащат всички допълнителни външни разходи, които са резултат от превозната 
дейност, но не са отчетени в себестойността на превоза. Само една част от тези разходи 
могат да получат стойностно изражение, а другата част се проявяват под формата на 
загуба на благосъстояние. 

III.2. Интернализация на външните разходи 

Интернализацията на външните разходи се определя още като фискален 
инструмент, чрез който се коригира несъвършенството на пазара и произтичащото от 
него нерационално използване на ограничените ресурси, когато направените разходи са 
косвен резултат от съответната икономическа дейност. Тук приложение намира 
принципът „замърсителят плаща” (polluter-pays-principle), при който потребителят на 
съответната услуга заплаща всички външни разходи, свързани със съответната дейност. 

Интернализацията на външните разходи е важен подход, който позволява 
правилно да се формира себестойността на товарната превозна услуга, за да се 
предлагат конкурентни превозни цени. От икономическа гледна точка оптималната 
превозна цена трябва да включва размера на външните разходи и да се отчита 
еластичността на потребителското търсене. 

Външните разходи се разделят на следните компоненти, чието анализиране е 
свързано с възможността те да бъдат интернализирани. 

• Разходи, породени от претоварване на транспортната мрежа – отрицателните 
последици от неотчитане на този вид външни разходи се заключават в 
увеличаване консумацията на гориво от транспортните средства и промени в 
редовността на превозите. Интернализацията на външните разходи в този случай 
се състои в изчисляване на пределните външни разходи, които показват каква 
ще бъде промяната в общата сума на външните разходи, когато се появи нов 
потребител на транспортната услуга или нов участник в транспортния процес. 
При речния товарен транспорт не се наблюдава такова претоварване на водните 

пътища, дори те се отличават със свободен капацитет. Реализирането на подобни 
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разходи не е изключено, защото такива проблеми възникват при наличие на тесни 
участъци в реките, които възпрепятстват преминаването на плавателните съдове. 

• Разходи, породени от възникването на произшествие по време на превоза – тук 
се включват разходи, които са различни от стойността на заплатената 
застрахователна премия и са резултат от събития, които не попадат в 
застрахователното покритие при сключване на застраховка отговорност на 
превозвача. Следователно размерът на тези разходи ще зависи от сериозността и 
вида на възникналия инцидент. Тук можем да отнесем наличието на 
форсмажорни обстоятелства, недобросъвестни действия на екипажите и други. 

• Разходи, породени от замърсяване на въздуха и околната среда – възникват в 
резултат на отделяните вредни вещества в атмосферата като прахови частици; 
въглероден диоксид; озон; серен диоксид; съединения на азотния оксид и 
летливи органични съединения. При речния транспорт основни източници на 
тези вредни емисии са вида на двигателите на плавателните съдове; качеството 
на използваното гориво; режим на работа; скорост и посока на движение на 
корабите. 

• Разходи, породени от шумозамърсяването – шумозамърсяването представлява 
издаването на продължителни и интензивни звуци, които могат да причинят 
физическо или психическо разтройство на човешкия организъм. 
От гледна точка на речния товарен транспорт тази категория външни разходи не 

представлява интерес, тъй като шумозамърсяването е незначително. Превозите се 
осъществяват извън населените места, а инфраструктурата е разположена в 
покрайнините на селищата. 

• Разходи, породени от климатичните промени – климатичните промени са 
явление, което се проявява в глобален мащаб и за дълъг период от време и 
затова неговото изследване предизвиква много трудности. Интернализацията на 
външните разходи тук се свежда до изчисляване на допълнителните разходи, 
които възникват при консумация на един литър гориво за превозен тон товар. 
Интернализацията на външните разходи е икономически инструмент, който 

позволява да се избере най-ефективен вид транспорт при осъществяване на товарния 
превоз. Чрез него сумата на външните разходи се определя въз основа на уеднаквени 
показатели, така че водещо условие при избора на вид транспорт за осъществяване на 
товарния превоз да бъдат неговите конкурентни предимства по отношение на 
шумозамърсяване, екологосъобразност и енергийна ефективност. Този подход спомага 
за намаляване на общия размер на транспортните разходи и за реализирането на 
икономии от мащаба. Неговото използване може да съдейства за повишаване на 
цялостната ефективност и в частност конкурентоспособност на речния товарен 
транспорт, защото: 
 Води до ефективно използване на пристанищата и прилежащата им 

инфратсруктура; 
 Осигурява справедлива конкурентна борба между отделните видове транспорт и 

създава предпоставки за тяхното взаимодействие като се използват рационално 
технико-икономическите им предимства; 

 При ценообразуване на транспортната услуга се вземат предвид реализирания 
товарооборот и потенциалните възможности за развитие на отделните видове 
транспорт с цел постигане на устойчива транспортна система; 

 Подобрява се безопасността, сигурността и редовността на товарните превози и 
се ограничава вредното въздействие върху околната среда и населението. 
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Интелигентните транспортни системи съчетават телекомуникационни, 
електронни и информационни технологии, чрез които се планират, организират, 
поддържат и управляват транспортните системи. Приложението на информационните и 
комуникационни технологии подобрява екологичната и енергийна ефективност на 
превозните средства, безопасността и сигурността на превозите, като едновременно с 
това съдейства за повишаване на конкурентоспособността на отделните видове 
транспорт. Въвеждането на интелигентни транспортни системи в процеса на 
пространствено преместване на товарите има за цел да подобри икономическата 
ефективност на превозите, да повиши производителността на труда на транспортните 
работници и да ограничи претоварването на пътно-шосейната мрежа. 

III.3. Приложение на интелигентните транспортни системи в речния 
транспорт 

Интелигентните транспортни системи са изградени на принципа за „управление 
на движението”, чиято същност се заключава в използването на съвременни технологии 
за подобряване на експлоатацията и капацитета на превозните средства. В резултат на 
това могат да бъдат постигнати следните положителни резултати: намаляване на 
експлоатационните, административните и разходите за използване на 
транспортната инфраструктура; ограничаване отделянето на вредни емисии в 
атмосферата; намаляване на времето за доставка на товарите и съкръщаване на 
нерационалните и празни пробези на транспортните средства; повишаване 
безопасността на превоза и условията за работа на екипажите.  

От гледна точка на речния транспорт, интелигентните транспортни системи се 
прилагат под формата на речни информационни услуги. Чрез тях се постига 
безопасно и ефективно управление на транспортните процеси и товарното движение и 
се оползотворява свободния капацитет на водните пътища. Приложението на речните 
информационни услуги има тясна връзка със системата за глобално позициониране 
GALILEO, чиято основна цел е да се локализира максимално точно местоположението 
на кораба чрез изпращане на надеждна и качествена информация. Тази система е 
особено за важна за управлението на товарното движение и за адекватната и 
навременна реакция на спасителните отряди при възникване на произшествия по време 
на товарния превоз. 

Интелигентните транспортни системи имат съществено значение и за 
въвеждането на така наречената e-Freight система. Тя се състои в електронен или 
безхартиен пренос на данни относно местоназначението и условията за осъществяване 
на товарния превоз между участниците в транспортния процес. Тя позволява: 

• Оптимизиране на товарните превози по пан-европейските транспортни 
коридори; 

• Непрекъснат обмен на данни между товародатели и товарополучатели; 
• Технологична съвместимост между информационните и комуникационни 

приложения по видове транспорт; 
• Ускоряване на процеса на доставка на товарите и товаро-разтоварните операции 

в мултимодалните терминали. 
Положителните ефекти от приложението на интелигентните транспортни 

системи се заключават в следното: 
 Повишава се цялостната ефективност на товарните превози; 
 Стимулира се взаимодействието между отделните видове транспорт и 

извършването на мултимодални превози; 
 Подобрява се сигурността и безопасността на транспортния процес; 
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 Ограничава се вредното въздействие на транспортния сектор върху околната 
среда; 

 Удовлетворяват се потребностите на всички участници при извършването на 
товарните превози; 

 Намалява се вероятността за възникване на транспортни произшествия и 
екологични катастрофи; 

 Понижава се размера на експлоатационните и административни разходи. 

Публично-частното партньорство представлява форма на обединение между 
публичния сектор и частни компании с цел да се представят нови методи на 
строителство, модернизиране или поддържане на транспортната инфраструктура. Този 
вид сътрудничество може да доведе до дългосрочно развитие на съответния 
инфраструктурен обект, породено от ефективно използване на финансовите ресурси. 
Инвестицията чрез частни капитали е важна, тъй като тя помага да се преодолеят 
пречките при експлоатацията на транспортната инфраструктура, резултат от нейното 
неефективно публично управление или финансиране. 

III.4. Приложение на публично-частното партньорство при експлоатацията на 
пристанищната инфраструктура 

Най-общо чрез публично-частното партньорство се постига разпределение на 
задълженията и риска по изпълнение на даден инфраструктурен проект между два 
основни субекта: 

• Частния сектор, чиито задължения се заключват в строителство, рехабилитация 
и/или поддържане на транспортната инфраструктура; 

• Публичен сектор, чиито отговорности се свеждат до наблюдение и контрол на 
действията на другата страна. 
Публично-частното партньорство е важен инструмент, благодарение на който 

може да възникне конкуренция между отделни частни компании, които желаят да се 
ангажират с изпълнението на съответния инфраструктурен проект. В този случай 
публичният сектор, в лицето на държавата при избора на своя сътрудник ще се 
ръководи от влиянието на два фактора: качество на изпълнение на задълженията и цена 
на финансовите ресурси. 

Същността на този подход се изразява и в прехвърлянето на пакет от 
отговорности и съпроводения с тях риск от публичния към частния сектор. Самите 
задължения могат да се изразяват в проектиране, строителство, финансиране, 
управление и/или поддържане на транспортната инфраструктура, като с изтичане на 
срока за изпълнение на проекта, всички отговорности се прехвърлят обратно на 
публичния сектор. Основни форми на публично-частно партньорство са обществена 
поръчка, съвместно дружество и концесия. От гледна точка на изпълнението на 
инфраструктурни проекти в речния транспорт, най-широко приложение като форма на 
сътрудничество между публичен и частен сектор, има концесията. 

Концесията представлява право на експлоатация върху обект (пристанище или 
пристанищен терминал; наземно съоръжение) предоставено от концендент на търговец-
концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради, управлява и поддържа 
обекта като поеме целия риск2

 Икономически стимули – получаване на добри финансови резултати от 
концесионера и ефективна експлоатация на пристанищата; 

. Концесията се предоставя въз основа на дългосрочен 
писмен договор, съпроводен с материален интерес. Основните мотиви, които 
стимулират сключването на подобен тип сътрудничество са: 

                                                           
2 Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за концесиите (обн. ДВ бр. 36/2006 г.) 
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 Социални стимули – повишава се производителността на труда на разботниците, 
осигуряват се възможности за подобряване на тяхната квалификация и 
професионални умения; повишава се качеството на предлаганите пристанищни 
услуги; 

 Екологични стимули – рационално се използват природните ресурси в близост 
до пристанищата; опазват се земните недра, екосистемите и биоразнообразието в 
района на пристанището. 

 
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Приложението на разгледаните подходи за повишаване на ефективността на 

речните товарни превози е възможност за подобряване на конкурентните позиции на 
речния транспорт на пазара на товарни превозни услуги. Внедряването на 
интелигентните транспортни системи допринася до привличането на по-голям брой 
потребители на транспортни услуги по вътрешноводни пътища, тъй като те спомагат за 
намаляване на времето за престой на корабите; позволяват рационално използване на 
капацитета на пристанищата; намаляват обема на отделяните вредни емисии и 
повишават сигурността на превоза при транспортиране на опасни товари. 

От своя страна концесията, като форма на публично-частно партньорство е 
ефективен метод за доизграждане, поддържане или обновяване на речните пристанища. 
Тя спомага и за либерализиране на пристанищните услуги и за възникване на 
конкуренция между отделните оператори, което е предпоставка за осигуряване на по-
добри условия за използване на съоръженията. 

Чрез интернализацията на външните разходи се създават предпоставки за 
подобряване на общественото благосъстояние; икономическите и финансови резултати 
от дейността на речните оператори и опазването на околната среда и 
биоразнообразието в близост до вътрешноводните пътища.  
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