
Институт за пазарна икономика, www.ime.bg 

 

 

 

1/19 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Възможности за повишаване 

ефективността на градския транспорт 

в София чрез промяна в механизма на 

контрол и редуциране броя на 

пътуващите гратис 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Велико Димитров 

Зорница Манолова 
 
 
 
 
 
 

Институт за пазарна икономика  

2008  



Институт за пазарна икономика, www.ime.bg 

 

 

 

2/19 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

РЕЗЮМЕ ...................................................................................................3 

Възможности за редуциране броя на пътуващите гратис ..............................3 

1. Контролни органи във всяко превозно средство .............................3 

1. Основни параметри на системата .....................................................4 

1.1. Превозни документи........................................................................5 

1.2. Издаване на превозни документи .....................................................6 

1.3. Контрол и санкции ..........................................................................6 

1.4. Изводи по отношение общата рамка на системата..............................7 

2. Възможности за редуциране броя на пътуващите гратис ....................9 

2.1. Контролни органи във всяко превозно средство.................................9 

2.2. Индивидуална продажба и контрол в превозното средство ............... 10 

2.3. Контрол “на входа” ....................................................................... 10 

2.4. Пълна приватизация на активите и дерегулация в сектора ............... 11 

2.5. Приватизация и публично частно партньорство ............................... 12 

ПРИЛОЖЕНИЯ......................................................................................... 14 

Приложение 1 ..................................................................................... 14 

Основни показатели за системата на МГТ на територията на СО .............. 14 

Приложение 2 ..................................................................................... 15 

Кратък преглед на някои международни практики.................................. 15 

Приложение 3 ..................................................................................... 17 

Стандартни показатели за измерване ефективността на обществения 

транспорт ........................................................................................... 17 

Източници на информация....................................................................... 19 

 

 



Институт за пазарна икономика, www.ime.bg 

 

 

 

3/19 

РЕЗЮМЕ 

 

Състояние на градския транспорт в София в момента: 

• Ползването на транспортната услуга от пътниците не е неизбежно 

свързано с нейното заплащане, доколкото няма автоматично 
ограничение за достъп до превозните средства на (потенциално) 

нередовни пътници; 

• Заплащането на услугата зависи преди всичко от добронамереността на 

пътниците, както и тяхната лична оценка за цената на едно пътуване 
спрямо риска от заплащане на билет за нередовен пътник, съответно 

неговата стойност; 

• Осъществяваните проверки от контролните органи са с инцидентен 
характер, а заплащането на глоба от установените като нередовни 

пътници поради различни причини е значително под 100%; 

• Приходите на частните превозвачи не са обвързани със заплащането на 

транспортната услуга от пътниците, а се формират на основата на 
изминатия брой километри и се заплащат от общинския бюджет, поради 

което превозвачите нямат стимули (също така не съществува и 
съответен механизъм) за контрол и санкциониране или недопускане на 

нередовни пътници. 

 

“Цена” на пътуващите гратис 

При цена на един билет, която влезе в сила от 01.09.2008 г. (1 лев), и средно 
установен процент на нередовните пътници от около 10% (150 000 пътници), 

то пропуснатите годишни ползи ще се равняват на 54 750 000 лева. 

 

Възможности за редуциране броя на пътуващите гратис 

1. Контролни органи във всяко превозно средство 

2. Контрол “на входа” 

3. Пълна приватизация на активите и дерегулация в сектора 

4. Приватизация и публично частно партньорство - очакваните ефекти са: 

� Повишено качество на транспортната услуга 

� По-ниски цени 

� Повишени инвестиции в транспортна инфраструктура 

� Силно ограничаване и дори премахване на гратис пътуванията 

� Намалено време за пътуване с всички произлизащи от това 
положителни ефекти 

� По-висока удовлетвореност на пътуващите 

� Възможност за повишаване на заплащането на работещите в 
сектора 

� Възможност за намаление на местни данъци и/или пренасочване 
на спестените общински средства към недофинансирани дейности 
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1. Основни параметри на системата 

 

Масовият градски транспорт (МГТ) в София включва автобусен, тролейбусен 
и трамваен транспорт1. Управлението и организацията му се извършва от 

“Столична компания за градски транспорт – София” ЕООД (“СКГТ – София” 
ЕООД), а изпълнението на транспортната услуга за превоз на пътници е 

възложена на два общински и няколко частни оператора, както следва: 

• “Столичен Автотранспорт” ЕАД (общинска собственост); 

• “Столичен Електротранспорт” ЕАД (общинска собственост); 

• “Еридантранс” ООД (автобусни линии 59, 68, 73 и 260); 

• “Карат-С” АД (автобусни линии 54, 84 и 404); 

• “Юнион Трейд Къмпани” ООД (автобусни линии 42, 74 и 150); 

• “Международна транспортна компания” ООД (автобусни линии 30 и 

90); 

• “СИББУС” ООД (автобусна линия 72); 

• “Римеса 99” ЕООД (автобусна линия 27) 

 

Основни етапи от развитието на трите общински дружества 

“СКГТ – София” ЕООД 

В средата на 1998 г. се създава дружеството с холдингова структура “СКГТ Холдинг” 

ЕАД с пет дъщерни дружества, които през следващите няколко години се 

преобразуват в акционерни дружества, в които компанията притежава 34%, а 

Столична община 66% от акциите. В края на 2002 г. холдинговото дружество е 

преобразувано в ЕООД с общинско имущество под името “Столична компания за 

градски транспорт – София” (от новото дружество е отделено едно от дъщерните 

поделения и е преобразувано в “Международен транспорт и туризъм – София” 

ЕООД). До настоящия момент, правата на едноличен собственик на "СКГТ - София”  

ЕООД се упражняват от Столичния общински съвет, а дружеството се управлява 

оперативно и се представлява от неговия управител. По отношение на дейността си, 

„СКГТ-София ЕООД”, на основание договор със Столична община, осъществява 

реализация на приходите, организацията, управлението, контрола, отчитането и 

окачествяването на пътническите превози по МГТ като интегриран превозен процес, 

възложено от СО на транспортните оператори и се разплаща с тях при спазване на 

определената икономическа рамка. 

 

“Столичен Електротранспорт” ЕАД 

Към момента, трамвайното и тролейбусното движение в столицата се осъществява 

единствено от “Столичен Електротранспорт” ЕАД. Дружеството е създадено през 1998 

г. от обединяването на три общински компании - “Трамваен транспорт”, 

“Тролейбусен транспорт” и “Трансенерго” (в състава на новото дружество са 

включени и трите трамвайни депа: “Банишора, “Красна поляна” и ”Искър”, както и 

двете тролейбусни депа: “Искър” и “Надежда”). Към 01.2007 г. всеки ден в 

експлоатация са 176 трамвая и 102 тролейбуса, разпределени по 17 трамвайни и 9 

тролейбусни линии и изминават около 20 милиона километра годишно. 

 

                                                 

1 На територията на Столична община също така функционират метрополитен транспорт и 

въжени линии. Поради тяхната специфика и отделеността им в структурно отношение от СКГТ – 

София ЕООД, те не са предмет на разглеждане в настоящия анализ.  
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“Столичен Автотранспорт” ЕАД 

Компанията е самостоятелно акционерно дружество, в структурата, на което са 

включени и три експлоатационни поделения: “Земляне”, “Малашевци” и “Дружба”. 

Към края на 2006 г. масовият градски автобусен транспорт обслужва на територията 

на Столична община общо 94 маршрута (43 в градската и 51 в крайградската част), 

както и 2 излетни линии. В това число, 16 линии се обслужват от частни транспортни 

оператори по Закона за обществените поръчки.    

Източник: “СКГТ - София” ЕООД, обобщение на ИПИ 

 

1.1. Превозни документи 

Според действащата нормативна база на територията на СО (Наредба за 
превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на 

територията на Столична община2) настоящата система за валидиране на 

превозните документи в София се състои от следните основни елементи и 
принципи на функциониране: 

• Превоз на пътници с МГТ се извършва срещу редовен превозен 
документ по установен образец (Приложение 1 от наредбата) с 

изключение на деца до навършени 7 години; 

• Редовният превозен документ представлява договор между превозвача 

и пътника за съответното пътуване; 

• Превозният документ „билет” има няколко разновидности: за 

еднократно пътуване, за еднократно пътуване с продажба от водача, 

за еднократно пътуване, издаден от Билетния автомат в тролейбусите 
и трамваите, за двукратно пътуване (наземен транспорт и метро) – за 

60 минути, талони за 5 или 10 еднократни пътувания за един пътник, 
електронен билет за 5 или 10 еднократни пътувания, зареден в 

електронната карта (ЕК) в тролейбусите и трамваите, билет за 
таксуване на нередовен пътник, както и билет за нетаксуван пътник с 

ЕК в тролейбусите и трамваите; 

• Превозният документ „билет” е редовен след: перфориране в 

превозното средство, веднага след качване на най-близко 

разположените перфоратори, перфориране и маркиране времето на 
качване при билет за двукратно пътуване (наземен транспорт и метро) 

– за 60 минути, при издаване от Билетния автомат в трамваите и 
тролейбусите (валидира се в момента на издаване и не е необходимо 

допълнително валидиране), при таксуване на електронен билет от ЕК 
на валидаторите близо до вратите, веднага след качване; билетът за 

таксуване на нередовен пътник се издава и валидира от контрольорите 
на „СКГТ – София” ЕООД, билетът за нетаксуван пътник с ЕК в 

трамваите и тролейбусите се издава и валидира от контрольорите на 

„СКГТ – София” ЕООД; 

• Превозният документ „абонаментна карта” се използва за пътуване в 

определен период от време съгласно утвърдените образци в 
Приложение 1 от наредбата; 

• Съществуват няколко разновидности абонаментни карти: граждански 
(безименни) на хартиен или електронен носител, за преференциални 

пътувания на хартиен или електронен носител, комплект абонаментна 

                                                 

2 Приета с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., влиза в сила от 01.09.2008 г. С 

цел избягване претрупаност на съдържанието, под “наредбата” в целия текст надолу следва да 

се разбира този документ. 
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карта – носител с билет за многократно пътуване за един календарен 

месец; 

• Превозният документ „абонаментна карта” е редовен при пътуване в 
съответствие с маршрута и периода на валидност, при електронен 

носител, задължително и след таксуване в превозното средство 
(таксува се при качване в превозното средство на валидаторите в 

близост до вратите; валидаторитe таксуват ЕК само с валиден маршрут 
и период). 

 

1.2. Издаване на превозни документи 

• „СКГТ – София” ЕООД има изключителните права да издава, зарежда и 

продава превозните документи за пътуване по МГТ в СО; 

• Възможните места за продажба са няколко: бюра за абонаментни 

карти и билети, билетни каси, билетни автомати в трамваите и 
тролейбусите, разпространители в търговската мрежа по комисионен 

договор, водачи в превозните средства на МГТ, които задължително 
трябва да притежават билети за еднократно пътуване; 

• Гражданските електронни карти (ЕК) се издават след попълване на 
заявление по образец и се зареждат в бюрата за абонаментни карти на 

„СКГТ – София” ЕООД; 

• Картата се зарежда за избрана от пътника редовна тарифа, съгласно 
Приложение 3 от наредбата (картата позволява многократно 

зареждане при различни, избрани от пътника редовни тарифи); 

• ЕК за преференциални пътувания задължително се персонифицират 

при издаването им, след попълване на заявление по образец; 
персонификациите са основно два вида: вътрешна – личните данни на 

правоимащия (трите имена, ЕГН, постоянен адрес) и видът на 
преференцията се записват в паметта на картата и външна – 

регистрационния номер на картата, актуална снимка, трите имена и 

вида преференция се отпечатват на повърхността на картата. 

 

1.3. Контрол и санкции 

• Столичния общински съвет възлага на управителя на „СКГТ – София” 

ЕООД да определи длъжностните лица, които да осъществяват 
контрола по редовността на пътниците в МГТ (легитимират се със 

служебни документи по образци); 

• При констатиран случай на пътуване без редовен превозен документ, 

пътникът заплаща билет за таксуване на нередовен пътник на стойност 

десет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване; 

• При констатиран случай на пътуване с нетаксувана валидна ЕК в 

трамваите и тролейбусите, пътникът заплаща билет за нетаксуван 
пътник с ЕК на стойност, съответстваща на цената на билета за 

еднократно пътуване; 

• При отказ на пътника да заплати билет за пътуване на нередовен 

пътник или билет за нетаксуван пътник с ЕК, длъжностното лице 
съставя акт за установяване на административно нарушение по реда 

на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), за 

което се заставя от длъжностното лице да слезе на първата спирка по 
маршрута на превозното средство; нередовният документ на хартиен 
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носител се изземва и се предава в съответните служби на „СКГТ – 

София” ЕООД; нередовният превозен документ на електронен носител 

се блокира до заплащане на глобата; 

• Във връзка със съставения акт за административно нарушение, кметът 

на СО или определен от него заместник-кмет издават наказателни 
постановления; 

• Глобите по наказателното постановление са, както следва: 

- За отказ на пътника да заплати билет за таксуване на нередовен 

пътник – 70 лева; 

- За използване на подправен превозен документ – 100 лева; 

- За нередовен пътник – 10 лева 

 

1.4. Изводи по отношение общата рамка на системата 

Концентрацията и насоката на изводите следват основната цел на 
изследването, а именно изработването на препоръки за повишаване 

ефективността3 на масовия градски транспорт в столицата и в частност 
редуциране броя на пътуващите гратис. Няколко са основните критични 

точки, които имат отношение към съществуващите проблеми и възможностите 
за тяхното преодоляване. 

• Ползването на транспортната услуга от пътниците не е неизбежно 

свързано с нейното заплащане, доколкото няма автоматично 
ограничение за достъп до превозните средства на (потенциално) 

нередовни пътници; 

• Заплащането на услугата зависи преди всичко от добронамереността 

на пътниците, както и тяхната лична оценка за цената на едно 
пътуване спрямо риска от заплащане на билет за нередовен пътник, 

съответно неговата стойност; 

• Осъществяваните проверки от контролните органи са с инцидентен 

характер, а заплащането на глоба от установените като нередовни 

пътници поради различни причини е значително под 100%; 

• Приходите на частните превозвачи не са обвързани със заплащането 

на транспортната услуга от пътниците, а се формират на основата на 
изминатия брой километри и се заплащат от общинския бюджет, 

поради което превозвачите нямат стимули (също така не съществува и 
съответен механизъм) за контрол и санкциониране или недопускане на 

нередовни пътници. 

 

“Цена” на пътуващите гратис 

Според предоставени от “СКГТ – София” ЕООД статистически данни4 дневно 
на територията на СО биват превозвани около 1 500 000 пътници5.  

                                                 

3 Стандартните показатели за измерване на ефективността в градския транспорт са представени 

в Приложение 3 
4 „Ефективност на глобите. Оценка на административно-наказателните процедури за налагане и 

събиране на глоби и имуществени санкции”, Институт „Отворено общество” – София, април 2008 

г. 
5 Изчисленията се основават на частични преброявания и на база продадени билети и 

абонаментни карти 
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При средно установен процент на нередовните пътници от около 10% (150 

000 пътници) и при стойност на едно пътуване от 0,70 лв., дневните загуби 

за транспортната система възлизат на 105 000 лева. За една година, при 
изходните параметри, това са средно 38 325 000 лева. Ако се вземе цената 

на един билет, която влиза в сила от 01.09.2008 г. (1 лев), то пропуснатите 
годишни ползи при същите допускания ще се равняват на 54 750 000 
лева. 

На второ място от значение е каква част от нередовните пътници биват 

санкционирани към момента, а също така и каква е събираемостта на 
наложените глоби. Следваща таблица представя в детайл ситуацията за 

последната пълна календарна година. 

 

Таблица 1: Издадени и платени билети, фишове и наказателни 
постановления за нередовен пътник през 2007 г. 
 Билет за 

нередовен 
пътник (7 лв.) 

Фиш за 
нередовен пътник 

(10 лв.) 

Наказателни 
постановления 

(70 лв.) 

Съставени/издадени (бр.) 90 550 13 932 7 549 

Платени (лв.) 633 850 (100%) 22 550 (16,2%) 13 160 (2,5%) 

Източник: Институт “Отворено общество” – София 

 

Общо за 2007 г. наложените и платени глоби за нередовни пътници са били в 

размер на 669 560 лева или като относителен дял от изчислените пропуснати 

ползи (38 325 000 лева), само 1,75%.  

Очевидна е драстичната разлика между стойността на събраните средства и 

общата “цена” на пътуващите гратис. Ако приемем, че броят нередовни 
пътници, както и платените глоби, фишове и наказателни постановления се 

запази аналогичен и през следващата (2009) година, и предвид направените 
нормативни изменения в размера на глобата за отказ на пътник да заплати 

билет за таксуване на нередовен пътник и на наказателното постановление, 
то финансовата сметка би изглеждала по следния начин: 

 

Таблица 2: Вероятна стойност на издадените и платени билети, 
фишове и наказателни постановления за нередовен пътник за 2009 г. 

 

Билет за 
нередовен 

пътник (10 лв.) 

Фиш за 
нередовен 

пътник (70 лв.) 

Наказателни 
постановления 
(100 лв.) 

Съставени/издадени – 
бр. 

90 550 13 932 7 549 

Платени – лв.  900 550 (100%) 157 850 (16,2%) 18 792 (2,5%) 

Източник: Таблица 1, собствени изчисления 

 

Общата предполагаема стойност на глобите, които ще бъдат заплатени през 

2009 г. е 1 077 192 лева или като относителен дял към размера на 
пропуснатите ползи от незакупени билети след последните промени в 

наредбата (54 750 000 лева) възлиза на 1,97%, т.е. без отчитане на 
динамични ефекти и без промяна в параметрите на функциониране на 

системата, може да се очаква незначително подобрение на съотношението 

нередовни пътници / платени глоби.  
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Поради този факт, както и поради значителната абсолютна стойност на 

средствата, които системата “изпуска”, въпросът за ефективността и 

подобряване функционирането не трябва да бъдат пренебрегвани.  

Пътуващите гратис представляват значителен проблем, както за самата 

компания, така и за останалите пътници. Приходите на компанията6 са 
логично по-ниски, което неминуемо води до пропуснати възможности за 

подобрение на инфраструктурата, превозните средства и начина на 
управление и опериране на услугата.  

Друг аспект на проблема е постоянното увеличаване на цените на билетите и 
картите за градски транспорт, за да може компанията да покрие загубите си и 

да отговори на нарастването на цените на гориво, на труд и на техника. Това 

разбира се поема от редовните пътници, като увеличава стимулите да се 
пътува гратис.  

 

2. Възможности за редуциране броя на пътуващите гратис 

Теоретично няколко са възможностите за намаляване броя на пътуващите 
гратис и повишаване ефективността на системата. Те варират от промяна на 

някои от настоящите вътрешните параметри до значителни изменения на 
системата, включително и по отношение на собствеността и механизма на 

финансиране. 

 

2.1. Контролни органи във всяко превозно средство 

Най-простият начин за ограничаване броя на пътуващите гратис е, когато 
броя на инспекторите и честотата на проверките се увеличат, включително и 

въвеждането на постоянен контрол. Към началото на 2007 г. в МГТ на 
територията на СО работят 240 инспектори, осъществяваните проверки са с 

инцидентен характер и голяма част от маршрутите през по-голямата част от 
времето не се контролират. Следващата таблица представя данни за броя на 

използваните превозни средства по вид, както и техните маршрути. 

 

Таблица 3: Брой превозни средства и маршрути на МГТ в СО за 2007г. 

Вид превозно средство 
Брой на превозните 

средства 
Маршрути на 

превозните средства 

Трамваи 176 17 

Тролейбуси 102 9 

Автобуси 554 94 

Общо 832 120 

Източник: “СКГТ – София” ЕООД 

 

Както е показано в таблицата, общият брой на превозните средства в 
движение е 832, което в случай на въвеждане на постоянен контрол би 

означавало точно толкова целодневно заети контрольори или с 592-ма 
повече, отколкото в момента.  

                                                 

6 Информация за основните показатели в системата на МСГ в СО може да бъде намерена в 

Приложение 1 
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При средна годишна работна заплата за заетите в обществения транспорт от 

около 6 800 лева7, това би означавало допълнителен разход за компанията 

най-малко в размер на 4 025 600 лева. Потенциално по-високият разход в 
случая би следвало да бъде оправдан, тъй като е неколкократно по-малък от 

пропуснатите ползи от пътуващите гратис, които без предприемане на 
някакви мерки, не би следвало да намалеят и в бъдеще.  

Все пак, дори при увеличаването на броя на инспекторите проблемът няма да 
може да бъде напълно решен, тъй като съществуват определени трудности 

при налагането и събирането на самите глоби8. 

 

2.2. Индивидуална продажба и контрол в превозното средство 

Продажбата на билет/таксуването се извършва в превозното средство от 
контролен орган след качване на пътника. По същество този вариант не се 

различава от предходния, но би създал допълнителни неудобства, особено по 
по-натоварените маршрути. Вариантът не е ефективен и технологично 

иновативен, предвид отсъствието на, каквато и да било автоматизация. 
Разходите за неговото въвеждане са сходни на посочените в точка 2.1. 

 

 

2.3. Контрол “на входа” 

В опит за ограничаване на непрекъснатото увеличаване на пътуващите 
гратис някои пътнотранспортни компании по света инсталират системи за 

автоматично събиране на таксите (Automatic Fare Collection - AFC), известни и 
като автоматично събиране на приходите (Automatic revenue collection – ARC). 

Те имат следните две предимства: 

1) Автоматизация на отчитането на билетите и процеса на продажбата им  

2) Точни данни за броя на превозените пътници 

 

На практика в системата на МГТ в СО това може да се осъществи с 

поставянето на механични системи за достъп до превозното средство след 
електронно таксуване на магнитни или чип карти (или билети), 

предварително закупени или издадени. В този случай най-доброто решение е 
контролът и таксуването да се извършват при самото качване на пътниците. 

Логично е входът да бъде само един, като най-удобно би било за тази цел да 
се използва вратата до шофьора, а слизане от превозното средство да е 

възможно от всички врати. В случаите на използване на подобна система 
пътуването гратис може да се преустанови на 100%, съответно 

постъпленията да се увеличат, без да е необходим допълнителен персонал.  

Допълнителен позитив в случая е възможността за прилагане на 
съществуващите към момента преференции за определените социални групи 

в случай, че диференцираното третиране и субсидиране се запази.  

                                                 

7 Предвид отсъствието на по-актуални данни от 2006 г. в националната статистика, с цел 

недопускане на голямо подценяване на разхода, годишната заплата за тази година е увеличена с 

20%. 
8 За повече информация относно съществуващите трудности при налагането на глоби в градския 

транспорт вж. „Ефективност на глобите. Оценка на административно-наказателните процедури за 

налагане и събиране на глоби и имуществени санкции”, Институт „Отворено общество” – София, 

април 2008 г. 
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Съществуват и два негатива: предвид натовареното движение в столицата 

(особено сутрин и в късния следобед, когато са пиковите часове), е възможно 

определено забавяне на превозното средство; лицата, които не разполагат с 
предварително закупена електронна карта или билет няма да имат достъп до 

превозните средства, но в крайна сметка от икономическа гледна точка това 
е услуга и като всяка друга трябва да бъде заплатена (възможно е 

използването на вариант, при който шофьорът продава електронни карти или 
билети, но това допълнително би забавило процеса).  

Цената на въвеждане на подобен механизъм на територията на СО към 
момента не е ясна, доколкото е необходима техническа спецификация и 

аналогична оферта на базата, на която да се изчисли потенциалния разход.  

Въпреки това, много е вероятно дори и в краткосрочен период, 
положителните ефекти от премахването на пътуването гратис (над 50 млн. 

лв./год.) и намаляването на персонала в “СКГТ – София” ЕООД, да 
оправдават подобна инвестиция. 

 

2.4. Пълна приватизация на активите и дерегулация в сектора 

Икономическата теория и практика е доказала, че ефективно се управляват 
единствено частните компании. Накратко това се дължи на факта, че когато 

отговорността и риска се поемат от частен предприемач, той е принуден да 

търси и въвежда най-добрите решения, включително и да не допуска т.н. 
“свободни ездачи” (free riders), хора, които използват, но не заплащат дадена 

услуга. Цялостната приватизация и освобождаването на пазара биха 
предизвикали и някои други ефекти, по-важните, от които са следните: 

• Премахване на монопола – наличието на монопол винаги води до 
по-ниско качество на продукта или услугата и по-висока цена. Това е 

естествено тъй като монополистът не е конфронтиран от конкуренти, 
съответно няма стимули да привлича повече потребители или да 

запази съществуващите; 

• Повече конкуренция – няма причина обществения транспорт да не 
се управлява на по-пазарен и конкурентен принцип, тъй като именно 

това е двигателят на ефективното използване на ресурсите и 
подобряване на обслужването и предоставяните услуги. От 

потенциалната конкуренция в рамките на МГТ ползи биха извлекли, 
както потребителите, така и заетите в сферата на обществения 

транспорт. По-голямата конкуренция винаги е водела след себе си по-
добри резултати; 

• Намаляване на бремето върху бюджета – при частна собственост 
печалбата, но също така риска и разходите са за сметка на съответния 
предприемач. В този смисъл, общината (данъкоплатците) няма вече да 

носи отговорността за финансирането на потенциални загуби, нито за 
извършването на нови инвестиции;  

• Насърчаване на частната инициатива – ако МГТ се оперира от 
частни компании, много е вероятно това да насърчи инвестиционната 

активност и формирането на капитал да се ускори. Като цяло това би 
повлияло позитивно качеството на предоставяната услуга, съответно 

удовлетвореността на потребителите; 

• Намаляване на бюрокрацията – всяка стъпка към приватизация на 
държавни или общински предприятия съкращава размера на 

административния апарат и създава условия за по-бърз икономически 
растеж. 
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В практически план, цялостната реализация на описаната концепция би се 

сблъскала с няколко трудности.  

Реална конкуренция в подсекторите трамваен и тролейбусен транспорт не е 

възможна поради наличието на естествената ограниченост и изключваемост 
по линия на съществуващата инфраструктура.  

По отношение финансирането дейността на частните транспортни оператори 
е възможно възникването на хаос и неяснота ако превозните документи не са 

стандартизирани, (както и спрямо прилаганата система от преференции), 
поради което пълна либерализация в сектора едва ли е най-доброто 

решение.  

Все пак тези трудности ни най-малко не означават, че собствеността, 
оперирането и поддръжката на превозните средства и на прилежащата 

инфраструктура не трябва да преминат в частния сектор. Още повече, че има 
ясни признаци, че общината не може да се справи ефективно и е 

наложително прилагането на нов подход и философия. 

 

2.5. Приватизация и публично частно партньорство  

Разгледаните в предходната точка съображения за приватизация и частно 

управление на почти всички активи на общинските компании (без 

електропреносната мрежа в тролейбусния и релсовите пътища в трамвайния 
транспорт) са валидни и тук.  

Приватизацията и разпределянето на маршрути за обслужване трябва да се 
извърши чрез прозрачен конкурс, като е желателно в автобусния транспорт 

обслужването на една линия да може да се извършва и от повече от един 
частен оператор, доколкото пътната инфраструктура не предлага 

изключваемост при предоставянето на транспортната услуга.  

В допълнение трябва да се отбележи, че е наложителна промяна в начина на 

финансиране на съществуващите към момента и бъдещите частни оператори. 

В момента този механизъм се състои в това, че Столична община заплаща на 
частните превозвачи такса на километър (2,88 – 2,99 лева), която е 

фиксирана, определя се административно и не зависи от качеството на 
услугата или от броя на превозените пътници. На практика този модел не се 

различава от варианта, при който транспортната услуга се предоставя от 
двата общински оператора, които отново се финансират от “СКГТ – София” 

ЕООД на непазарен принцип. Предвид това, както и съществуващите 
естествени ограничения в системата на МГТ, оптималният вариант би бил 

следния: 

• Приватизация на всички (или почти всички) активи на трите общински 
дружества; 

• Отдаване на концесия на всички спирки и прилежаща инфраструктура 
с цел тяхната поддръжка, вкл. и продажбата на билети срещу правото 

за извършване на търговска и рекламна дейност; 

• Провеждане на публични конкурси за отдаване на съществуващите 

маршрути за обслужване от частни оператори9; 

                                                 

9 Единственият риск тук е, че някои непривлекателните линии могат да останат без оператор и 

поддръжка. В този случай, общината следва да реши дали да ги закрие или да продължи да ги 

субсидира със средства от общинския бюджет. 
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• Преминаване към електронно таксуване (по описания в точка 2.3. 

модел) по всички маршрути и във всички превозни средства; 

• Превозните документи са единствено магнитни или чип карти и билети 
за еднократни пътувания, които са съвместими за отчитане при 

качване в превозното средство; правилата и преференциите, свързани 
с електронните карти се утвърждават от общината, но тяхното 

изработване и разпространение се извършва от частния сектор на 
основата на комисионни договори; 

• Заплащането на услугата на частните оператори се извършва от СО от 
приходите от продажба на електронни карти и билети според броя 

превозени пътници от всеки оператор. Броят превозени пътници се 

регистрира на основата на данните от електронните валидатори във 
всяко превозно средство.  

 

 

Очаквани ефекти от приватизация и публично частно партньорство 

� Повишено качество на транспортната услуга 

� По-ниски цени 

� Повишени инвестиции в транспортна инфраструктура 

� Силно ограничаване и дори премахване на гратис пътуванията 

� Намалено време за пътуване с всички произлизащи от това 
положителни ефекти 

� По-висока удовлетвореност на пътуващите 

� Възможност за повишаване на заплащането на работещите в сектора 

� Възможност за намаление на местни данъци и/или пренасочване на 
спестените общински средства към недофинансирани дейности 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1  

 

Основни показатели за системата на МГТ на територията на СО 

Транспортно 
дружество 

Печалба 
(лв.) 

Разход за 1 
км  

(лв. без 
ДДС) 

Получавана 
сума от СКГТ 
за 1 км  

(лв. без ДДС) 

Заети 
(брой) 

Недостиг 
на заети 
(брой) 

„Столичен 
електротранспорт” ЕАД 

+ 0,5 млн. 3,63 3,17 2 044 104 

„Столичен 
автотранспорт” ЕАД 

- 11,9 млн. 2,90 2,32 2 250 150 

„Столичен 
метрополитен” ЕАД 

- 10 000 13,36 13,00 650 - 

Общо - 11,4 млн. 19,89 18,49 4944 254 

Източник: “СКГТ – София” ЕООД  
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Приложение 2  

 

Кратък преглед на някои международни практики 

 

Лондон 

През 1984г. контролът върху “Лондон Транспорт” се прехвърля в ръцете на 

съвет, назначен от правителството. Така транспортът все още е регулиран и 
има планирана мрежа за оперирането му, но се въвежда система за 

конкурентно предлагане. Първоначално това е използвано при по-кратките 
маршрути в предградията на столицата, които съществуващите частни фирми 

могат да обслужват по-добре. В последствие системата се разширява и 

започва да се прилага и в централната част на Лондон.  

Промените в системата, започнали през 1984 г., постепенно трансформират 

цялата дейност на “Лондон Транспорт” и се въвежда конкурентно 
осигуряване на услугата с много независими оператори. До декември 1994 г. 

след решение на правителството всички останали оператори са 
приватизирани и така целият градски транспорт в Лондон се поема от частни 

компании.  

 

Шри Ланка 

През 1942г. в отговор на разрушителната надпревара на около 2000 
собственици на автобуси, правителството на Шри Ланка насърчава 

операторите за се групират в 85 регулирани компании, всяка от които 
териториален монопол.  

Всеки район се състои от линейни коридори, разклонени към другите. В 
Коломбо има осем такива радиално ориентирани компании, три – включващи 

кратките пътища около големите линии и две малки компании в 
предградията.  

Отделните оператори предоставят автобусите си на компаниите в замяна, на 

което получават акции. Според официалните власти тази система е по-лесна 
за регулиране, но по-късно се появяват някои проблеми. С малки 

изключения, автобусите се движат по по-малко от 100 мили на ден и 
съответно имат ниска производителност на труда. През 1958 г. след 

интензивен натиск от страна на потребителите и медиите, автобусните услуги 
се национализират и попадат в групата на CTB (Ceylon Transport Board).  

СТВ бързо подобрява качеството на транспортната услуга. По-късно, обаче, 
качеството пада, поради инфлацията, която покачва цените и политиката на 

задържане цените в сектора. Това поглъща средствата за разширяване и 

подобрение на градския транспорт. През 1978 г. услугата отново се 
децентрализира чрез формирането на девет регионални съвети за транспорт 

– RTBs (regional transport boards), координирани от Централен съвет за 
транспорт на Шри Ланка - SLCTB (Sri Lanka Central Transport Board). SLCTB е 

отговорен и за закупуването, прегледите и ремонтите на автобусите. В 
крайна сметка стилът и начинът на управление не се променят в голяма 

степен и проблемът с недоброто осигуряване на услугата и общественото 
недоволство остават. Регионалните съвети не могат да осигурят услугата и да 

отговорят на публичното търсене, заради нарастващите цени, остарелите 

превозни средства и фиксираните такси за ползване. Така през 1979 г. 
правителството разчупва регионалните монополи и позволява на частни 
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компании да навлязат в сектора, за да помогнат, а и по-късно и да се 

конкурират с регионалните съвети.  

По-голямата част от частните собственици, които отговарят на 
правителствената покана са индивидуални предприемачи с по един автобус. 

Автобусната база нараства от 2000 до почти 12000 превозни средства като 
95% са на дребни собственици. Регионалните съвети по транспорт вече не 

могат да се състезават с частните компании и загубите им все повече 
нарастват. Поради тази причина правителството решава да премахне SLCTB и 

RTBs и да ги замени с независими компании. Този процес започва през 1989 
г. и до 1994 г. 93 частни компании осигуряват сектора на градския транспорт. 

Все пак земята и сградите остават в ръцете на правителството. 

 

Файсалабад 

Файсалабад е голям промишлен център и един от най-бързо растящите 
градове в Пакистан. През 1994 г. той има приблизително население 1,63 млн. 

души. В началото на 80-те години на миналия век са въведени първите 
обществени автобуси, вече несъществуващи днес. В началото системата 

страда от остър недостиг на обществен транспорт, дължащ се на провала на 
държавното участие и регулациите върху частните оператори. Пътниците 

трябва да разчитат на малки, 10-местни, превозни средства или да прибягват 

до скъп платен превоз или придвижването с велосипед или просто да ходят 
пеша. За да се преодолеят проблемите, както на публичния, така и на 

частния сектор, през януари се прибягва до публично-частно партньорство - 
FUTS (Faisalabad Urban Transport Society) за осигуряването на обществения 

транспорт в града. След създаденото доверие, членовете започват бързо да 
нарастват като достигат 600 само за три години от (март 1994 – март 1997 г.).  
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Приложение 3  

 

Стандартни показатели за измерване ефективността на обществения 
транспорт 

Измерването на ефективността на дейността на подобен тип предприятие 
теоретично може да се извърши чрез няколко групи показатели – финансови, 

количествени, качествени, инфраструктурни и външни. Те могат да бъдат 
структурирани и отнесени по следния начин 

 

Критерии Елемент Основни фактори 
Индикатор/ 
Измерител 

Разходи (цена) • Субсидия 

• Количество на 

услугата 

• Качество на 

услугата 

• Цена/ МПС км. 

• Цена/ МПС ч. 

Субсидия • Разход (цена) 

• Количество на 

услугата 

• Качество на 

услугата 

• Субсидия/ МПС 

км. 

• Субсидия/ МПС 

ч. 

Финансов 
аспект 

Срок на 

договорите с 

частни фирми 

• Модел 

• Количество на 

услугата 

• Средна 

продължителнос

т на договорите 

(години) 

Честота (дневно) • Финансов аспект 

• Брой МПС 

• МПС ч. 

• МПС км. 

Количествен 
аспект на 
услугата Покритие на 

мрежата 

(устройство) 

• Финансов аспект 

• Брой МПС 

• Търсене 

• Брой линии 

• Брой спирки 

Брой МПС • Финансов аспект 

• Брой МПС 

• Търсене 

• Брой МПС 

Достъп до МПС • Финансов аспект 

• МПС с нисък под 

(качество на 

услугата) 

• % МПС с нисък 

под 

Поддръжка на 

МПС 

• Финансов аспект 

• Удобство и 

качество на 

превоза 

• Изследване за 

потребителското 

удовлетворение 

Инфраструктурни 

инвестиции 

• Финансов аспект 

• Качество на 

услугата 

• Инвестиции в 

инфраструктурат

а 

Превозни 
средства и 
инфраструктура 

Поддръжка на 

инфраструктурата 

• Финансов аспект 

• Качество на 

услугата 

• Изследване за 

потребителското 

удовлетворение 

Качествен 
аспект на 
услугата 

Надеждност • Инвестиции в 

системата за 

разписанието 

• Връзка в самото 

МПС 

• Точност 

• Изследване за 

потребителското 

удовлетворение 
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Достъп • МПС с нисък под 

• Покритие на 

градската мрежа 

• Спирки 

• % МПС с нисък 

под 

• Брой линии/ 

кв.км. 

• Брой спирки/ 

кв. км. 

Удобство и 

качество на 

превоза 

• Средна възраст 

на МПС 

• Поддръжка на 

МПС 

• Поведение на 

шофьора 

• Други услуги 

• Средна възраст 

на МПС 

• Изследване за 

потребителското 

удовлетворение 

Сигурност и 

безопасност 

• Охранителни 

камери в МПС 

• Допълнителен 

охранител 

• Брой 

престъпления 

• Оплаквания от 

пътниците 

Билетна система • Пункт за 

продажба на 

билети 

• Проста билетна 

система 

• Единен билет 

• Канали за 

продажба на 

билети 

• Степен на 

единност на 

билетите 

Единност на 

услугата 

• Единен билет 

• Координация на 

услугата 

• Степен на 

единност на 

билетите 

• Прехвърляне и 

връзки 

Пътническа 

информация 

• Информация на 

спирките 

• Информация в 

МПС 

• Информация 

преди пътуването 

• Информация на 

спирките  

• Брой на 

автобусите, 

предоставящи 

пътническа 

информация 

Конкуренция • Прозрачност 

• Определени 

детайли на 

договорите с 

частни фирми 

• Определена 

дължина на 

договорите 

• Голям брой 

предложения 

• Среден брой 

предложения за 

наемане 

Околна среда • Ниски емисии на 

газове на МПС 

• Брой на МПС с 

ниски емисии 

Принос за 

мобилността в 

района 

• Финансов аспект 

• Брой МПС 

• Търсене 

• Ниво на 

задръствания и 

пътници  

Външни 
критерии 

Таксуване/контрол • Справедливост на 

системата 

• Социална 

сигурност 

• Брой на 

гратисчиите 

Източник: TRAIL Thesis Series no. 2006/5, The Netherlands TRAIL Research School 
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Източници на информация 

 

1. “Столична компания за градски транспорт – София” ЕООД – 
http://www.skgt-bg.com/; 

2. Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия 
градски транспорт на територията на Столична община, Столичен 
общински съвет – 

http://www.sofiacouncil.bg/index.php?page=ordinance&id=96; 

3. “Ефективност на глобите. Оценка на административно-наказателните 
процедури за налагане и събиране на глоби и имуществени санкции”, 
Институт “Отворено общество” – София, април 2008 г. - 

http://www.osf.bg/cyeds/downloads/Effectiveness_of_fines_Report.pdf; 

4. Ongkittikul, Sumet, “Innovation and Regulatory Reform in Public 
Transport”, TRAIL Thesis Series no. 2006/5, The Netherlands TRAIL 
Research School – 

http://publishing.eur.nl/ir/repub/asset/8010/Sumet%20Ongkittikul%20Th

esis%20-%20Proof.pdf 


