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Пояснения към индивидуален междинен финансов 
отчет 
1. Предмет на дейност 

БДЖ – Товарни превози ЕООД (“Дружеството”) е еднолично дружество с ограничена 
отговорност, регистрирано на 12.11.2008 г. Дружеството е регистрирано в Търговския 
регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175403856. 

Основната дейност на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД се състои в извършване на 
железопътни превози на товари, наемане на локомотивна тяга и вагони за извършване на 
железопътни превози на товари, поддръжка и ремонт на подвижен състав (локомотиви и 
вагони), както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон. 

Седалището и адресът на управление на Дружеството е в България, гр. София 1000, район 
Средец, ул. Иван Вазов No 3. 

Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Холдинг БДЖ” ЕАД, който е 
еднолично акционерно дружество със 100 процента държавно участие и с принципал 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.  

На 04.11.2019г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е вписан нов 
управител на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – г-н  Иван Георгиев Личев, а г-н 
Любомир Симеонов Илиев е заличен като управител на дружеството. На същата дата по 
партидата на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, ЕИК 175403856, е вписан и прокурист – 
г-н Светломир Василев Николов. Дружеството се представлява само заедно от управителя 
и прокуриста. 

Дружеството има назначен одитен комитет с членове, както следва: 

1. Петър Томов Благоев; 
2. Весела Огнянова Стоянова; 
3. Христина Живкова Николова. 

Средносписъчният брой на персонала за първите девет месеца на 2020 г. е 2 673 души. 

2. Основа за изготвяне на финансовия отчет 

Този междинен съкратен финансов отчет за период от 01 януари до 30 септември 2020 г. е 
изготвен в съответствие с МСС 34 „Междинно финансово отчитане”. Той не съдържа 
цялата информация, която се изисква за изготвяне на пълни годишни финансови отчети 
съгласно МСФО и следва да се чете заедно с годишния финансов отчет на Дружеството 
към 31 декември 2019 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за 
финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни 
счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС). 

Междинният съкратен финансов отчет е съставен в български лева, което е 
функционалната валута на Дружеството. Всички суми са представени в хиляди лева (‘000 
лв.) (включително сравнителната информация за 2019 г.), освен ако не е посочено друго.  

Този междинен съкратен отчет е индивидуален.  
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Индивидуалния междинен финансов отчет на Дружеството е изготвен при спазване на 
принципа за действащо предприятие. Дружеството отчита загуба след данъци за периода в 
размер на 4 621 хил. лв. Натрупаната загуба към 30  септември 2020 г. е в размер на 141 749 
хил. лв. 

Ръководството на Дружеството е предприело мерки за подобряване финансовото 
състояние, чрез въвеждане на политика за оптимизиране на разходите, материалните 
запаси и други неефективности за осъществяване на основната си дейност. Очакваният 
резултат от тези мерки ще доведе до подобряване на ликвидната позиция и оборотния 
капитал на Дружеството.  

Към 30 септември 2020 г. Ръководството смята, че не е налице съществена несигурност по 
отношение на способността на Дружестовото да продължи дейността си като действащо 
предприятие.  Валидността на предположението за действащо предприятие в бъдеще 
зависи и от бъдещите решения на собственика на капитала. 

3. Промени в счетоводната политика, в резултат на промени в 
Международните стандарти за финансово отчитане 

3.1. Нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, които са влезли в сила 
от 1 януари 2020 г. 

Този междинен съкратен финансов отчет е изготвен съгласно приетата счетоводна 
политика в последния годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2019 г. с 
изключение на прилагането на новите стандарти, изменения и разяснения към МСФО, 
които са задължителни за прилагане за първи път от финансовата година, започваща на 1 
януари 2020 г.  
• Промени в Концептуалната рамка за финансово отчитане  –   (в сила за годишни 
периоди от 1 януари 2020 г.); 
• Изменения в МСФО 3  „Бизнес комбинации“ (издадени на 22 октомври 2018г.), в 
сила от 1 януари 2020г. 
• Изменения в МСС 1  и МСС 8: Определяне на същественост (издадени на 31 
октомври 2018г.), в сила от 1 януари 2020г. 
• Изменени стандарти - Изменения на МСФО 9, „Финансови инструменти“, МСС 
39, „Финансови инструменти“ и МСФО 7, „Финансови инструменти: оповестявания“ - 
Реформа на лихвения процент (издадени на 26 септември 2019 г.), в сила от 1 януари 2020 

3.2. Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се 
прилагат от по-ранна дата от Предприятието 

Към датата на одобрение на този финансов отчет са публикувани нови стандарти, 
изменения и разяснения към съществуващи вече стандарти, но не са влезли в сила или не 
са приети от ЕС за финансовата година, започваща на 1 януари 2020 г., и не са били 
приложени от по-ранна дата от Дружеството. Не се очаква те да имат съществен ефект 
върху финансовите отчети на Дружеството. Ръководството очаква всички стандарти и 
изменения да бъдат приети в счетоводната политика на Дружеството през първия период, 
започващ след датата на влизането им в сила.  

Промените са свързани със следните стандарти: 

• МСФО 17 „Застрахователни договори” (издадени на 18 май 2017 г.) (в сила за 

годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2021 г.). 
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• Изменения на МСС 1, „Представяне на финансови отчети“ - Класификация на 

пасивите като текущи или нетекущи (издадени на 23 януари 2020 г.), в сила от 1 

януари 2022 г. 

3.3 Промени в приблизителните оценки 

При изготвянето на междинни финансови отчети ръководството прави редица 
предположения, оценки и допускания относно признаването и оценяването на активи, 
пасиви, приходи и разходи. 
Действителните резултати могат да се различават от предположенията, оценките и 
допусканията на ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително 
оценените резултати. 
При изготвянето на представения междинен съкратен финансов отчет значимите 
преценки на ръководството при прилагането на счетоводните политики на Дружеството и 
основните източници на несигурност на счетоводните приблизителни оценки не се 
различават от тези, оповестени в индивидуалния годишен финансов отчет на 
Дружеството към 31 декември 2019 г., с изключение на промените в приблизителната 
оценка на провизията за разходи за данъци върху дохода. 

3.4 Управление на риска относно финансови инструменти 

Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си 
инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са 
пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск. 
Междинният съкратен финансов отчет не включва цялата информация относно 
управлението на риска и оповестяванията, изисквани при изготвянето на годишни 
финансови отчети, и следва да се чете заедно с годишния финансов отчет на Дружеството 
към 31 декември 2019 г. Целите и политиките на Дружеството за управление на капитала, 
кредитния и ликвидния риск са описани в последния годишен финансов отчет. Не е 
имало промени в политиката за управление на риска относно финансови инструменти 
през периода. 

4. Значими събития и сделки през периода 

Размера на формираната банкова гаранция в полза на „Електроенергиен системен 
оператор” ЕАД е намален на 350 хил. лева, като редуциран е и размера на финансовото 
обезпечение на 368 хил. лева считано от 31.01.2020г. След отпадане на необходимостта и 
връщане на банковата гаранция в „Българо-американска кредитна банка” АД считано от 
05.06.2020 г. финансовото обезпечение е освободено. 
На 15.01.2020 г. е издадена банкова гаранция в размер на 183 хил. лева от „Уникредит 
Булбанк” АД за обезпечаване на сключен договор за железопътен превоз на товари с 
„Лукойл Нефтохим Бургас” АД със срок на валидност до 30.01.2021 г. За обезпечаване на 
банковата гаранция е учредено парично обезпечение с прехвърляне правото на 
собственост в размер на 100% на издадената гаранция по доверителна сметка на банката 
издател съгласно чл. 2, ал.1 и ал.2 от  Закона за договорите за финансово обезпечение 
/ЗДФО/. 
На 30.01.2020 г. е издадена банкова гаранция в размер на 413 хил. лева от „Уникредит 
Булбанк” АД  за обезпечаване на сключен договор за железопътен превоз на товари с  
„Лукойл България” ЕООД със срок на валидност до 30.01.2021 г. За обезпечаване на 
банковата гаранция е учредено парично обезпечение с прехвърляне правото на 
собственост в размер на 100% на издадената гаранция по доверителна сметка на банката 
издател съгласно чл. 2, ал.1 и ал.2 от  Закона за договорите за финансово обезпечение 
/ЗДФО/. 
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В изпълнение на получено разрешение от Министъра на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията с протокол №ПД-45 от 04.03.2020 г. „БДЖ – Товарни 
превози“ ЕООД получава от „Холдинг БДЖ“ ЕАД паричен заем в размер на 1 000 
хил.лева, с цел погасяване на задължения към ДП „НК ЖИ“. Погасяването на заема се 
извършва на 12 равни месечни вноски, с гратисен период от 3 месеца по главницата с с 
3% годишен лихвен процент. Във връзка с получения паричен заем „БДЖ – Товарни 
превози” ЕООД формира обезпечение в размер на 110%, като е учреден особен залог на 
1 брой локомотив № 06-080 с балансова стойност в размер на 1 157 хил. лева. Залогът е 
вписан в Централния регистър на особенните залози с рег. №2020032401198/24.03.2020 г. 
 
На 07.04.2020 г. на основание Договор за издаване на банкова гаранция № 100-0277, 
сключен с „Българо-американска кредитна банка” АД, е издадена банкова гаранция в 
размер на 1 200 хил. лева в полза на ДП „Национална Компания Железопътна 
Инфраструктура” със срок на валидност до 31.01.2021 г. За обезпечаване на Банковата 
гаранция е учреден залог върху всяка част от всички бъдещи условни вземания от клиенти 
на обща стойност във всеки един момент в размер не по-малко от 1 500 хил. лева. 
Дружеството е предприело действия за осъществяване на продажба чрез пряко договаряне 
на недвижими имоти на Национална компания „Железопътна инфраструктура”, за което 
е получено решение на МС № 463/09.07.2020 г.   

Рискове, несигурности и потенциални ефекти, свързани с Епидемията от COVID-
19 

С решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. е обявено извънредно положение 
(обн.ДВ, изв.бр.2 от 13.03.2020 г.), целящо предотвратяване на разпространението и 
предпазване от заразата с короновирус COVID-19, в ДВ бр.28 от 24.03.2020 г. бе 
обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение 
(ЗМДВИП). 

С решение на Министерски съвет № 325 от 14 май 2020 г. е обявена извънредна 
епидемична обстановка, чийто срок последно е удължен считано до 30 ноември 2020 г. с 
решение на Министерски съвет № 673 от 25 септември 2020 г.  

Предприетите в национален мащаб противо-епидемиологични мерки, оказват своето 
негативно отражение върху дейността и резултатите на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД. 

- товарооборотът в железопътния транспорт претърпява значителни изменения. 
Променящата се всекидневно обстановка и свързаните с това промени в регулациите у нас 
и в чужбина водят до несигурност при товародатели и спедитори относно обемите и 
графиците за превоз; 

- значително затруднение в събиране на вземанията от основни клиенти, което води 
до повишаване на междуфирмената задлъжнялост с около 10% спрямо същия период на 
миналата година. 

От началото на обявеното извънредно положение в „БДЖ – Товарни превози” ЕООД е 
създадена необходимата организация по отношение на осигуряване на физическа 
дистанция в работните помещения и офиси. Взети са съответните мерки за безопасност 
на работното място и са осигурени необходимите предпазни средства, санитарни 
материали, и дезинфекциращи  препарати. Част от служителите преминаха на 
дистанционен модел на работа,  създадена бе организация по поетапно използване на 
отпуски от минали години. 

Целите и политиките на дружеството за управление на капитала, кредитен риск и 
ликвиден риск са описани в последния годишен финансов отчет. 
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Не са възникнали коригиращи събития и други значителни некоригиращи събития между 
датата на индивидуалния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване. 

Целите и политиките на дружеството за управление на капитала, кредитен риск и 
ликвиден риск са описани в последния годишен финансов отчет. 
Като цяло състоянието на Дружеството е стабилно въпреки сегашната икономическа среда 
и разполага с достатъчно капитал и ликвидност да обслужва своите оперативни дейности 
и дългове. 

5. Нематериални активи 

Балансовите стойности на нематериалните активи на Дружеството за представените 
отчетни периоди могат да бъдат анализирани, както следва: 

 Патенти и 
лицензии 

Софтуер Други Общо        

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Брутна балансова стойност     
Салдо към 1 януари 2020 г. 46 881 61 988 

Новопридобити активи - - - - 
Отписани активи - - - - 
Салдо към  30 септември 2020 г. 46 881 61 988 
Амортизация      
Салдо към 1 януари 2020 г. (21) (873) (59) (953) 
Амортизация - (7) - (7) 
Отписани активи - - - - 

Салдо към 30 септември 2020 г. (21) (880) (59) (960) 
Балансова стойност към  
30 септември 2020 г. 

 
25 1 

 
2 28 

 
 

 
 

 
 

 
 

Патенти и 
лицензии 

Софтуер Други Общо        

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Салдо към 1 януари 2019 г. 46 881 61 988 

Новопридобити активи - - - - 
Отписани активи - - - - 

Салдо към  31 декември 2019 г. 46 881 61 988 

Амортизация      
Салдо към 1 януари 2019 г. (21) (852) (59) (932) 

Амортизация - (21) - (21) 
Отписани активи - - - - 
Салдо към 31 декември 2019 г. (21) (863) (59) (953) 

Балансова стойност към  
31 декември 2019 г. 

 
25 8 

 
2 35 
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6. Имоти, машини и съоръжения 

Балансовата стойност на имотите, машините и съоръженията може да бъде анализирана, както следва: 

 Земя Сгради Машини и 
съоръжения 

Транспортни 
средства 

Стопански 
инвентар и 

други 

Активи в 
процес на 

изграждане 
и аванси 

Общо 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Брутна балансова стойност        
Салдо към 1 януари 2020 г. 14 285 9 604 15 069 168 274 1 000 7 744 215 976 
Новопридобити активи - - 25 3 869 2 3 893 7 789 
Отписани активи - (20) - (278) (2) (3 895) (4 195) 
Преоценка - - - 6 - - 6 
Трансфер към активи класифицирани като 
държани за продажба - - - 65 - - 65 
Салдо към 30 септември 2020 г. 14 285 9 584 15 094 171 936 1 000 7 742 219 641 
Амортизация и обезценка        
Салдо към 1 януари 2020 г. - (7 611) (12 436) (31 431) (920) (4 778) (57 176) 
Отписани активи - 18 - 177 1 - 196 
Рекласификация - - (2) - 2 - - 
Преоценка  - - - - - - - 
Трансфер към активи класифицирани като 
държани за продажба - - - (57) - - (57) 
Амортизация - (267) (658) (5 546) (13) - (6 484) 
Салдо към 30 септември 2020 г. - (7 860) (13 096) (36 857) (930) (4 778) (63 521) 
Балансова стойност към 
30 септември 2020 г. 14 285 1 724 1 998 135 079 70 2 964 156 120 
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Всички разходи за амортизация са включени в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Разходи за 
амортизация и обезценка на нефинансови активи”. 

За обезпечаване на паричен заем в размер на 2 000 хил. лева, предоставен от „Холдинг БДЖ” ЕАД е направено обезпечение в размер на  
110% като е учреден особен залог на 2 броя локомотиви, а именно локомотив № 06 111.9 с балансова стойност към 30.11.2019 г.  в 
размер на 1 269 хил. лева и локомотив № 06 097.0 с балансова стойност към 31.11.2019 г. в размер на 1 247 хил. лева. Залогът е вписан в 
Централния регистър на особенните залози с рег. №2019123100547/31.12.2019 г. 

За обезпечаване на паричен заем в размер на 1 000 хил. лева, предоставен от „Холдинг БДЖ” ЕАД е формирано обезпечение в размер 

на 110%, като е учреден особен залог на 1 брой локомотив № 06-080 с балансова стойност в размер на 1 157 хил. лева. Залогът е вписан 

в Централния регистър на особенните залози с рег. №2020032401198/24.03.2020 г. 

За обезпечаване на формирани задължения към Националната агенция по приходите с постановление № С190029-022-

1193186/10.10.2019 г. е наложена възбрана върху недвижим имот, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, с идентификатор 

№ 56784.551.37, находящ се в гр. Пловдив, с балансова стойност  1 174 хил. лева.  

За обезпечаване на формирани задължения към Националната агенция по приходите с постановление № С190029-022-

0093131/10.10.2019 г. е наложена възбрана върху недвижими имоти, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, находящи се в 

гр. Русе, със следните №№ идентификатори:  63427.8.792.4 с балансова стойност  3  хил. лева; 63427.8.792.3 и 63427.8.792.2  с балансови 

стойности  0,2 хил. лева, 63427.8.792.1 с балансова стойност 1 хил. лева и 63427.8.792 с балансова стойност 1 476 хил. лева. 

За обезпечаване на формирани задължения към Националната агенция по приходите с постановление № С190029-022-

0018774/19.03.2020 г. е наложена възбрана върху поземлен имот, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, с идентификатор № 

68134.614.1310, находящ се в гр. София, с балансова стойност  4 704 хил. лева.  
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 Земя и 
Сгради 

Съоръжения Машини и 
оборудване 

Транспортни 
средства 

Стопански 
инвентар и 

други 

Активи в 
процес на 

изграждане 
и аванси 

Общо 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Брутна балансова стойност        
Салдо към 1 януари 2019 г. 14 285 9 532 15 124 162 286 1 074 7 798 210 099 
Новопридобити активи - 97 737 5 922 5 6 854 13 615 
Отписани активи - (25) (792) (78) (79) (6 908) (7 882) 
Преоценка - - - - - - - 
Трансфер от активи класифицирани като 
държани за продажба - - - 144 - - 144 
Трансфер към активи класифицирани като 
държани за продажба - - - - - - - 
Салдо към 31 декември 2019 г. 14 285 9 604 15 069 168 274 1 000 7 744 215 976 

Амортизация и обезценка        
Салдо към 1 януари 2019 г. - (7 256) (12 302) (24 121) (979) (4 778) (49 436) 
Отписани активи - 23 787 54 79 - 943 
Преоценка за сметка на капитала - - - (603) - - (603) 
Трансфер от активи класифицирани като 
държани за продажба - - - (42) - - (42) 
Амортизация - (378) (921) (6 719) (20) - (8 038) 
Салдо към 31 декември 2019 г. - (7 611) (12 436) (31 431) (920) (4 778) (57 176) 

Балансова стойност към 
31 декември 2019 г. 14 285 1 993 2 633 136 844 80 2 966 158 801 

        



„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД 
Междинен финансов отчет 
30 септември 2020 г.  

 

15 

7. Активи класифицирани като държани за продажба 

Активи, класифицирани като държани за продажба могат да бъдат представени, както 
следва:  

 
Активи, класифицирани като държани за продажба 
 

30.09.2020 
‘000 лв. 

30.09.2019 
‘000 лв. 

Имоти, машини и съоръжения 5 107 5 128 

 5 107 5 128 

 

Подвижен състав,  класифициран като държан за продажба 

Подвижен състав Брой 30.09.2020 Брой 30.09.2019 

  ‘000 лв.  ‘000 лв. 

Товарни вагони 476 1 358 493 1 379 

Локомотиви 48 3 749 48 3 749 

  5 107  5 128 

 

Движението на активите, държани за продажба, е представено както следва: 

 

Активи, класифицирани като държани за 
продажба 

30.09.2020 2019 

‘000 лв. ‘000 лв. 

   
В началото на периода 5 128 6 376 

Продадени активи през периода                        (13)                   (1 084) 

Ликвидация чрез брак или отписване 
 на липси 

 

                       (62) 

Класифицирани като държани за продажба                         (8)                      (102) 

Загуба от обезценка/възстановяване на загуба от 
обезценка 

- - 

 5 107 5 128 

 

8. Собствен капитал  

 

8.1 Акционерен капитал 

Основният капитал на Дружеството се състои от 2 325 087 на брой напълно платени дяла 
с номинална стойност в размер на 10 лв. за дял. Всички дялове са с право на глас, на 
дивиденти и ликвидационен дял от капитала на Дружеството. 
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Едноличен собственик на капитала е „Холдинг БДЖ“ ЕАД. 

 

 30.09.2020 2020 2019 2019 
 Брой дялове % Брой дялове % 
     
„Холдинг БДЖ“ ЕАД  2 325 087 100 %  2 325 087 100 % 

  2 325 087 100 %  2 325 087 100 % 

На основание получено Решение №1662/20.07.2016 г. от Агенцията за приватизация и 
следприватизационен контрол e прекратена приватизационната процедура за продажба 
на 2 325 087 дяла, представляващи 100% от капитала на „БДЖ – Товарни превози” 
ЕООД, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД. 
 

8.2 Други резерви 

 

Всички суми са в ‘000 лв. 
Резерв от 

преобразуване 

Резерв от 
актюерска 

печалба (загуба) 

Преоценъчен 
резерв 

Салдо към 1 януари 2019 г. 83 236 - 115 775 

Прехвърляне на резерви - - (600) 

Преоценка на нефинансови активи  -  (158) 60 

Данъчни ефекти от преоценката  -  16 - 

Салдо към 31 декември 2019 г. 83 236 (142) 115 235 

    
Прехвърляне на резерви - - (77) 

Преоценка на нефинансови активи  -  - 25 

Данъчни ефекти от преоценката  -  - - 

Салдо към 30 септември 2020 г. 83 236 (142) 115 183 

    

9 Печалба от продажба на нетекущи активи 

 30.09.2020 30.09.2019 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Приходи от продажба  1 152 3 665 
Балансова стойност на продадените нетекущи активи (117) (1 077) 

Печалба от продажба на нетекущи активи 1 035 2 588 

 

10 Сделки със свързани лица 

Свързаните лица на Дружеството включват едноличния собственик, предприятия под 
общ контрол от групата на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, други свързани лица под контрола на 
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и 
ключовия управленски персонал. 

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при 
специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.  
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10.1 Сделки със собственика 

 30.09.2020 30.09.2019 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
   
Продажба на стоки и услуги на „Холдинг БДЖ“ ЕАД 198 177 
   
 Покупка на стоки и услуги от „Холдинг БДЖ” ЕАД 828 975 

- Лихви по получени заеми 56 - 
   
 

Получени заеми от собственика 

В изпълнение на решение на Съвета на директорите  по протокол № 393/05.12.2019 г.   
„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД е получило от „Холдинг БДЖ“ ЕАД паричен заем в 
размер на 2 000 хил. лева, с цел погасяване на задължения към ДП „НК ЖИ“. 
Погасяването на заема се извършва на 24 равни месечни вноски, с гратисен период от 6 
месеца по главницата. Лихвеният процент е определен на 3% годишно. Заема е 
гарантиран със залог на 2 броя локомотиви.  

В изпълнение на решение на Съвета на директорите  по протокол № 430/10.04.2020 г.   
„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД е получило от „Холдинг БДЖ“ ЕАД паричен заем в 
размер на 1 000 хил. лева, с цел погасяване на задължения към ДП „НК ЖИ“. 
Погасяването на заема се извършва на 12 равни месечни вноски, с гратисен период от 3 
месеца по главницата. Лихвеният процент е определен на 3% годишно. Заема е 
гарантиран със залог на 1 брой локомотив. 

Споразумения за разсрочено плащане на задължения към „Холдинг БДЖ“ ЕАД и 
„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД 

В изпълнение на протоколно решение на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ 
ЕАД от 27.03.2020 г. е подписано ново споразумение с „Холдинг БДЖ“ ЕАД за 
разсрочено изплащане на просрочени задължения към „Холдинг БДЖ“ ЕАД, възлизащи 
към 31.12.2019 г. в общ размер на 583 хил. лева. Съгласно условията на подписаното 
споразумение „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД следва да изплати дълга си на части, 
чрез ежемесечно изплащане на сума от 20 хил. лева. При забава на плащанията „БДЖ – 
Товарни превози“ ЕООД дължи обезщетение по чл.86 от ЗЗД, в размер на законната 
лихва върху всяко забавена месечна вноска. 
 

10.2 Сделки със свързани лица под общ контрол 

 30.09.2020 30.09.2019 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Продажба на стоки и услуги на „БДЖ-Пътнически 
превози“ ЕООД: 

 
 

- продажба на стоки и услуги 385  844  
- продажба на активи  - - 
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Покупки на стоки и услуги от „БДЖ-Пътнически 
превози“ ЕООД   
- покупки на стоки и услуги 1 634 1 289  
- лихви за просрочени плащания 183 44 
- лихви по получени заеми 135 164  
 
 
   

10.3  Сделки с други свързани лица под общ контрол 

 30.09.2020 30.09.2019 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Продажба на стоки и услуги   

-  продажба на стоки и услуги на ДП „Национална компания 
Железопътна инфраструктура" 1 615 2 834 

- продажба на услуги на „ТСВ” ЕАД 44 32 

- продажба на услуги на „Пристанище Бургас” ЕАД 10 102 

- продажба на услуги на „Пристанище Варна” ЕАД 3 9 

   

 

Покупки на стоки и услуги    

- покупки на стоки и услуги от ДП „Национална компания 
Железопътна инфраструктура" 27 433 22 460 

- покупки на услуги на „Трен” ЕООД 4 466 7 623 

- покупка на стоки и услуги от „Български пощи” ЕАД 9 9 

- покупка на услуги от „Информационно обслужване” ЕАД 3 3 

- покупка на услуги от „Пристанищен комплект Русе” ЕАД 2 2 

- покупка на услуги от Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията 2 2 

 

10.4. Сделки с ключов управленски персонал 
 
Ключовият управленски персонал на Дружеството включва Управител и Прокурист. 
Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи: 
 
 
 30.09.2020 30.09.2019 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Краткосрочни възнаграждения:     

Заплати, включително  бонуси 75 45 
Разходи за социални осигуровки 5 5 
Други разходи – командировки 2 3 

Общо възнаграждения 82 53 
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11 Разчети със свързани лица в края на периода 

 

 30.09.2020 2019 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Нетекущи    
Вземания от: - - 

Общо нетекущи вземания от свързани лица - - 
 
   
   
 30.09.2020 2019 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Текущи   
Вземания от:   
- собственик   
„Холдинг БДЖ” ЕАД - 49 
 - свързани лица под общ контрол   
„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД 87 106 
 - други свързани лица под общ контрол   
 ДП Национална компания „Железопътна 
инфраструктура” 456 350 
ДП „Пристанищна инфраструктура” 60  60 
„Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД  51 
„Пристанище Бургас” ЕАД  3 
 Обезценка на вземания от свързани лица (61) (69) 

Общо текущи вземания от свързани лица 542 550 

Общо вземания от свързани лица 542 550 

 
   
 30.09.2020 2019 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Нетекущи задължения към:   
   
- свързани лица под общ контрол по получени заеми   
„Холдинг БДЖ” ЕАД 1 917 1 500 
„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД 6 743 6 743 
 - свързани лица под общ контрол по споразумения   
 Национална компания "Железопътна инфраструктура" 46 907 46 907 
„Холдинг БДЖ” ЕАД 638 638 
„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД 2 936 2 936 

Общо нетекущи вземания от свързани лица 59 141 58 724 

 
 

  

   
 30.09.2020 2019 
Текущи задължения към: ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
 - собственици    
 - “Холдинг БДЖ” ЕАД - търговски 1 085 584 
 - “Холдинг БДЖ” ЕАД – по получени заеми 667 500 
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 - свързани лица под общ контрол    
 - „БДЖ - Пътнически Превози“ ЕООД - по получени 

заеми  1 132 1 467 
 - „БДЖ - Пътнически Превози“ ЕООД - търговски 3 921 2 550 
 - други свързани лица под общ контрол   
 - Национална компания “Железопътна инфраструктура” 13 159 10 758 
-  Трен ЕООД - 1 987 
 - “БДЖ - Кончар” АД 11 11 
- “Министерство на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията” - 2 
 - “Информационно обслужване” АД - 1 
 - “Български пощи” ЕАД 1 2 

Общо текущи задължения към свързани лица 19 976 17 862 

Общо задължения към свързани лица 79 117 
 

76 586 

 

12 Условни активи и условни пасиви 

Най-значимите съдебни дела, по които Дружеството е ответник, са: 

- Гражданско дело 771/2015 г. на Окръжен съд Русе. Ищец ДП „НК ЖИ”. Общата 
стойност на иска е 444 хил. лв. Предмет на иска установяване право на публична 
държавна собственост на поземлени имоти, прогласяване нищожност на 
констативен нотариален акт. Ответник по делото е „БДЖ – Товарни превози“ 
ЕООД. 

- Търговско дело №2167/2018 г. от Софийски градски съд, VI-4 състав. Ищец по 
делото е „Ремотерм” ЕООД. Общата стойност на иска е 33 хил. лв. Предмет на иска 
са претенции на основание чл. 265, ал. 1, предл. 1 и чл. 79 от ЗЗД във връзка с 
некачествен ремонт на цилиндрови глави за локомотиви серия 07. Ответник по 
делото е „БДЖ – Товарни превози” ЕООД.   

- Гражданско дело № 4866/2019 на Апелативен съд София, I състав. Ищец по делото 
е Валери Виденов Илиев. Ответник по делото е "БДЖ-Товарни превози" ЕООД -  
ПТП София. Общата стойност на иска е 197 хил. лв. 

Освен гореописаните дела „БДЖ-Товарни превози” ЕООД е ответник и по други дела, 
които не са съществени заедно и поотделно за междинния финансов отчет. 

 

13 Категории финансови активи и пасиви   

Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Дружеството могат да бъдат 
представени в следните категории: 

Финансови активи 30.09.2020 2019  
 ‘000 лв. ‘000 лв.  

Кредити и вземания:    

Търговски вземания  18 263 15 762 
Вземания от свързани лица  542 550 
Други вземания 660 517 

Пари и парични еквиваленти 2 026 1 832 

 21 491 18 661  
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Финансови пасиви 

 
30.09.2020 

 
2019 

 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
   Търговски задължения  10 793 8 251 
   Задължения към свързани лица  79 117 76 586 
   Други задължения 2 669 2 242 

 92 579 87 079 

   

14 Рискове, свързани с финансовите инструменти 

Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска  

Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си 
инструменти. За повече информация относно финансовите активи и пасиви по категории 
вижте пояснение 13. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено 
Дружеството са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск. 

Управлението на риска на Дружеството се осъществява от централната администрация на 
Дружеството в сътрудничество със Съвета на директорите. Приоритет на ръководството е 
да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци. 

Дружеството не се занимава активно с търгуването на финансови активи за спекулативни 
цели, нито пък издава опции.  

Най-съществените финансови рискове, на които е изложено Дружеството, са описани по-
долу. 

14.1 Анализ на кредитния риск 

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си 
към Дружеството. Дружеството е изложено на този риск във връзка с различни 
финансови инструменти, като възникване на вземания от клиенти, депозиране на средства 
и други. Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на 
балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период, както 
е посочено по-долу: 
 

  30.09.2020 2019 

  ‘000 лв. ‘000 лв. 

Групи финансови активи – балансови стойности, съгласно 
МСФО 9: 

  

  

Търговски вземания 18 263 15 762 

Вземания от свързани лица 542 550 

Други вземания 660 517 

 Пари и парични еквиваленти 2 026 1 832 

 21 491 18 661 

   

Промените в обезценката на търговските и другите вземания  са както следва: 
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 30.09.2020 2019 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Обезценка на 1 януари  11 628 15 784 
Обезценка, отчетена през годината - 445 
Възстановяване на загуба от обезценка през годината (40) (4 601) 

Обезценка към 30 септември 11 588 11 628 

14.2 Анализ на ликвидния риск 

Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите 
задължения. Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно 
следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, 
както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната 
дейност.  

Към 30 септември падежите на договорните задължения на Дружеството (съдържащи 
лихвени плащания, където е приложимо) са обобщени, както следва: 

Текущи   Нетекущи 

30 септември 2020 г. До 1 година   От 1 до 5 
години 

Над 5 
години 

  ‘000 лв.   ‘000 лв. ‘000 лв. 
       
Търговски задължения  10 793   - - 
Задължения към свързани лица  19 976   6 454 52 687 
Други задължения 2 669  - - 

Общо 33 438   6 454 52 687 

В предходния отчетен период падежите на договорните задължения на Дружеството са 
обобщени, както следва: 

Текущи   Нетекущи 

31 декември 2019 г. До 1 година   От 1 до 5 
години 

Над 5 
години 

  ‘000 лв.   ‘000 лв. ‘000 лв. 
          

Търговски задължения  8 251   - - 
Задължения към свързани лица  17 862   3 574 55 150 
Други задължения 2 242  - - 

Общо 28 355   3 574 55 150 

 

Стойностите, оповестени в този анализ на класифицираните като текущи и нетекущи  
задължения, представляват недисконтираните парични потоци по договорите, които 
могат да се различават от балансовите стойности на задълженията към отчетната дата. 

Финансовите активи като средство за управление на ликвидния риск 

При оценяването и управлението на ликвидния риск Дружеството отчита очакваните 
парични потоци от финансови инструменти, по-специално наличните парични средства, 
търговски вземания и продажба на нетекущи активи, класифицирани като активи за 



„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД 
Междинен финансов отчет 
30 септември 2020 г.  

 

23 

продажба. Наличните парични ресурси и търговски вземания са недостатъчни за 
покриване на текущите нужди от изходящ паричен поток. Съгласно сключените договори 
всички парични потоци от търговски и други вземания са дължими в срок до шест месеца. 

 

15 Оценяване по справедлива стойност на нефинансови активи 

Оценяване по справедлива стойност на финансови инструменти 

Финансовите активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в отчета за 
финансовото състояние, са групирани в три нива съобразно йерархията на справедливата 
стойност. Тази йерархия се определя въз основа на значимостта на входящата 
информация, използвана при определянето на справедливата стойност на финансовите 
активи и пасиви, както следва: 

1 ниво: пазарни цени (некоригирани) на активни пазари за идентични активи или пасиви;  

2 ниво: входяща информация, различна от пазарни цени, включени на ниво 1, която може 
да бъде наблюдавана по отношение на даден актив или пасив, или пряко (т. е. като цени) 
или косвено (т. е. на база на цените); и  

3 ниво: входяща информация за даден актив или пасив, която не е базирана на 
наблюдавани пазарни данни. 

Даден финансов актив или пасив се класифицира на най-ниското ниво на значима 
входяща информация, използвана за определянето на справедливата му стойност.  

Оценяване по справедлива стойност на нефинансови активи. 

Следната таблица представя нивата в йерархията на нефинансови активи към 31 декември  

30 септември 2020 г. Ниво 3 
 ‘000 лв. 
Имоти, машини и съоръжения:  
- земя 14 285 
- подвижен състав (вагони и локомотиви) 135 010 
  
 
 

 

31 декември 2019 г. Ниво 3 
 ‘000 лв. 
Имоти, машини и съоръжения:  
- земя 14 285 
- подвижен състав (вагони и локомотиви) 136 763 
 

Справедливата стойност на земята и на подвижния жп състав на Дружеството е 
определена на базата на доклади на независими лицензирани оценители. Последната 
преоценка е извършена към 01.01.2016 г. 
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16 Политика и процедури за управление на капитала 

Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала са: 

• да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува  като 
действащо предприятие; и  

• да осигури адекватна рентабилност за собственика, като определя цената на 
продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска. 

Дружеството наблюдава капитала на базата на съотношението на капитал към нетния 
дълг. 

Дружеството определя капитал на основата на балансовата стойност на собствения 
капитал представени в отчета за финансовото състояние. 

Нетният дълг се изчислява като общ дълг намален с балансовата стойност на парите и 
паричните еквиваленти. 

Целта на Дружеството е да поддържа съотношението на капитал към нетен дълг в 
граници които да осигуряват релевантно и консервативно съотношение на финансиране. 

Дружеството управлява структурата на капитала и прави необходимите поправки в 
съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на 
съответните активи, за да поддържа или коригира капиталовата структура   

Капиталът за представените отчетни периоди може да бъде анализиран, както следва: 
 
 
  30.09.2020 2019 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
      
Собствен капитал 79 779 84 658 

Коригиран капитал 79 779 84 658 

   
Общо задължения 119 363 115 037 
- Пари и парични еквиваленти (2 026) (1 832) 

Нетен дълг 117 337 113 205 

    

Съотношение на коригиран капитал към нетен дълг    0.68 0.75 

17 Събития след края на отчетния период 

Не са възникнали коригиращи събития и други значителни некоригиращи събития между 
датата на междинния индивидуалния финансов отчет и датата на одобрението му за 
публикуване. 

18 Одобрение на финансовия отчет 

Междинния индивидуален финансовият отчет към 30 септември 2020 г. (включително 
сравнителната информация) е одобрен и приет от Ръководството на 20.10.2020 г.  

 


