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Предговор 
Националните и регионални органи плануват големи инвестиции в секторите 
транспорт, околна среда и бизнес за периода 2007 - 2013 г. Според нашите 
изчисления са планувани около 1000 големи проекта, всеки от които възлиза на 
стойност над €50 млн. за секторите транспорт и промишленост и над €25 млн. за 
сектор околна среда. Следователно е от съществено значение тези проекти да 
бъдат внимателно подбрани, за да могат да допринесат максимално за 
икономическото и социално разивитие на регионите и градовете. Анализът 
разходи-ползи е важен инструмент, който улеснява държавите-членки в избора на 
най-добрите проекти и помага на Комисията да се увери, че определя 

целесъобразно ниво на финансиране. 

Анализът разходи-ползи се използва при Кохезионната политика от 1990 г. насам, а от 2000 г. е 
задължително изискване. Представлява техника, при която се претеглят очакваните разходи спрямо 
ползите за даден период от време до 20 години. Както с всички други техники опит се натрупва с времето 
и настоящето ново разширено издание на Ръководството за анализ на разходите и ползите черпи в много 
по-голяма степен от реалния опит, придобит с Кохезионната политика и в публичния и частния сектор в 
сравнение с последната версия, публикувана през 2002 г. 

Първата версия на Ръководството бе разработена за службите на ЕК в края на 90-те като имаше за цел 
да ги улесни в оценяване на качеството на проекти, предложени за финансиране от държавите-членки. 
Тиражът му обаче бързо нарастна и последвалите версии бяха предназначени както за служители в 
държавите-членки и страните-кандидатки, така и за персонала на финансови институции и консултантите, 
участващи в подготовката и оценката на големи проекти. 
Настоящето Ръководство препоръчвам горещо на всички тези, които участват в развитието и 
изпълнението на големи проекти. Ние носим обща отговорност за гарантиране на подбора и 
съфинансирането на тези проекти, които ще имат най-голямо въздействие по отношение на 
икономическото и социално сближаване. Важна стъпка в тази насока е 
приложението и развитието на методите, описани в настоящето Ръководство. 
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Екипът, изготвил ръководството за АРП 
 
Настоящето ръководство е написано от екип, който е подбран от Отдела за оценка, ГД “Регионална 
политика”, Европейска комисия, чрез обявяване на ограничена процедура за възлагане на обществена 
поръчка след покана за изразяване на интерес n. 2007.CE.16.0.AT.024 
Подбраният екип на TRT Trasporti e Territorio (Милано) в партньорство с CSIL Център за индустриални 
проучвания (Милано), се състои от: 
- Професор Масимо Флорио, Директор научни проекти, CSIL и Милански университет. 
- Д-р Силвия Мафии, Координатор проекти, TRT. 
- Научни съветници: Д-р Гилиз Аткинсън, Лондонско училище по икономика и политически науки 
(Обединено кралство), професор Гинез де Руз, университет Лас Палмас (Испания), д-р Дейвид Еванс, 
университет Оксфорд Брукс (Обединено кралство), професор Марко Понти, Politecnico, Милано 
(Италия). 
- Експерти по оценка проекти: Марио Генко, Рикардо Паролин, Силвия Вигнети. 
- Асистенти изследователи: Хулиен Болати, Мауризиа Гиглио, Джиовани Панза, Давиде Сартори. 
Авторите изказват признателността си за изключително полезните коментари, предоставени от 
служителите на ЕК и по-специално на Вероника Гафи и Франческо Мариа Ангелини (Отдел за 
оценяване), както и на участниците в заседанието на Управителния комитет, сред които и експерти от 
ЕИБ, JASPERS и референти от няколко Географски единици към ГД Регио. Авторите носят пълна 
отговорност за евентуални грешки или пропуски в ръководството. 

Клауза за изключване на отговорност 
 
Европейската комисия и екипът, изготвил ръководството за АРП отказват да поемат каквато и да е 
наказателна отговорност за настоящия текст. 
Настоящият материал представлява: 
- Информация с общ характер, която няма за цел да разглежда конкретните обстоятелства около дадено 
лице или обект. 
- Няма претенции да бъде разбираем, точен или актуален. 
- Не е професионален или юридически указ. 
Възпроизвеждането и превода на Ръководството са разрешени, при условие, че източникът се споменава 
надлежно и не се нанасят каквито и да е промени в текста.
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ИЗПОЛЗВАНИ АКРОНИМИ И СЪКРАЩЕНИЯ 
 
 
BAU  “Да се работи както обикновено” (Business as usual) 
П/Р   Съотношение ползи/разходи 
АРП   Анализ разходи-ползи 
АРЕ  Анализ разходи-ефективност 
КФ  Кохезионен фонд  
КИ  Конверсионен индекс 
СПП  Сконтиран паричeн поток 
ЕБВР  Европейска банка за възстановяване и развитие 
ЕК  Европейска комисия 
ОВОС  Оценка на въздействието върху околната среда 
ЕИБ  Европейска инвестиционна банка 
ЕИФ  Европейски инвестиционен фонд 
ОЕЛ   Особености на екологичния ландшафт 
ИННС  Икономическа нетна настояща стойност 
ЕФРР   Европейски фонд за регионално развитие. 
ИНВ   Икономическа норма на възвръщаемост 
ЕСФ   Европейски социален фонд 
ЕС   Европейски съюз 
ФСК  Финансов сконтов коефициент 
ФННС  Финансова нетна настояща стойност 
ФНВ(И)  Финансова норма на възвръщаемост на инвестицията 
ФНВ(К)  Финансова норма на възвръщаемост на собствения капитал 
ИПП   Инструмент за предприсъединителна помощ 
ВНВ   Вътрешна норма на възвръщаемост 
ДПР   Дългосрочни пределни разходи/цени 
МА   Многокритериен анализ 
ДЧ   Държава-членка 
ПРПФ  Пределна стойност на публични фондове 
ПИШ   Прогноза за излагане на шум 
НСРР   Национална стратегическа референтна рамка 
ОП   Оперативна пограма 
ПЧП  Публично-частно партньорство 
Q.A.L.Y  Години, с отчитане на качеството на живот 
СКИ   Стандартен конверсионен индекс 
ССК   Социален сконтов коефициент 
ОКС   Обменен курс в сянка 
СКПП  Социален коефициент за предпочитан период 
СЕО   Стратегическа екологична оценка 
СФ   Структурни фондове 
ТЕЕМ  Транс-европейска енергийна мрежа 
ТЕТМ  Транс-европейска транспортна мрежа 
ДДС   Данък върху добавената стойност 
ГЗП   Готовност за плащане 
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ВЪВЕДЕНИЕ И РЕЗЮМЕ 
 
1. Новото издание 
Настоящето Ръководство за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи представлява 
актуализирана и разширена версия на предишното издание (2002 г.), което на свой ред 
доразвива един първоначален кратък документ (1997 г.) и последвалия преработен и 
значително по-голям текст (1999 г.). Новото издание се основава върху значителен практически 
опит с разпространението на предишните версии и отчита новите инвестиционни 
предизвикателства, възникнали вследствие на процеса на разширяване. 
Целите на ръководството отразяват специфичното изискване към ЕС да предлага насоки за 
оценяването на проекти, съгласно регламентите на Структурните фондове (СФ), Кохезионния 
фонд (КФ) и Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)1. Препоръчително е 
настоящето ръководство да се приема преди всичко като принос към една обща европейска 
култура на оценяване в областта на оценяването на проекти. 
Ръководството е предназначено за нуждите на широк кръг потребители, включително 
референти в Европейската комисия, служители в държавите-членки и страните-кандидатки, 
персонала на финансовите институции и консултантите, участващи в подготовката и оценката 
на инвестиционните проекти. Текстът е сравнително самостоен и подобно на предишните версии 
не изисква определена квалификация в изготвянето на финансов и икономически анализ на 
капиталови разходи. Основната му цел е да предостави широка концептуална рамка и общ език 
на оценяване сред практикуващите анализатори в множеството страни, включени в 
Кохезионната политика на ЕС. 
По-надолу тази уводна глава представя мотивацията, амбициите и някои от особеностите на 
предложения подход. Същевременно тя предлага сбито резюме на основните съставни 
елементи както по отношение на методологични предпоставки, така и на параметри на база за 
сравнение. 

2. Мотивация 
Инвестиционните решения са заложени в същината на всяка стратегия за развитие. 
Икономическият растеж и благосъстояние зависят от производствения капитал, 
инфраструктурата, човешкия капитал, познания, общата производителност и качеството на 
институциите. Всички тези съставки на развитието в известна степен предполагат, че трябва да 
се вземе трудното решение да се вложат икономическите ресурси в настоящето с надеждата за 
извличане на бъдещи ползи, като по този начин се залага на далечен и неясен бъдещ времеви 
хоризонт. При инвестиции в телекомуникациите или пътния транспорт икономическата 
възвръщаемост се ползва от обществото сравнително бързо след приключването на проекта. 
Инвестициите в основното образование означават залагане на бъдещото поколение и включват 
период над двайсет години преди да могат да се отчетат резултатите от увеличения човешки 
капитал. Опазването на околната среда изисква от компетентните органи за вземане на решения 
да мислят в дългосрочен план, както става ясно от настоящия дебат върху изменението на 
климата. 
При вземането на всяко инвестиционно решение се налага претегляне на разходите спрямо 
ползите под една или друга форма и е необходимо някакво изчисление във времето, за да могат 
да се съпоставят разходите с ползите при натрупването им през различните години. Подобни 
изчисления се извършват ежедневно от частни компании и от публичния сектор на национално, 
регионално и местно равнище. Постепенно е възникнал консенсус относно основните 
принципи за сравняване на разходите и ползите при оценяването на инвестиции. 
Подходът представен в ръководството черпи от реален практически опит, както и съвременна 
изследователска дейност. Целта е да се представят на лица, които не са специалисти основните 
интелектуални опорни точки при оценката на инвестиционни проекти, така както се 

                                                 
1 Вж Работен документ № 4 на ЕК, Насоки относно методологията за извършване на анализ на разходите и ползите, наличен на 
URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm 
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практикуват нашироко от международни организации, правителства, финансови играчи и 
управленчески екипи в световен мащаб. Спецификата на настоящето ръководство се дължи на 
широката перспектива на Кохезионната политика на ЕС за подпомагане на инвестициите и 
региоалното развитие чрез капиталови безвъзмездни помощи, предоставяни от Структурните 
фондове и Кохезионния фонд, както и чрез ефекта на привличане на инвестиции, оказван върху 
други финансови източници. Това е уникална рамка за планиране на инвестиции, която досега 
може би не е съществувала в такава степен в други части на света. 

3. Големите проекти и кохезионната политика 
Подборът и управлението на големите проекти за периода 2007 – 2013 г. ще включва голям 
брой участници и равнища на вземане на решения. Този анализ е от особено голямо значение в 
сравнение с периода 2000 – 2006 г., тъй като поставя дейността по оценяване на проектите в 
подробно рамково планиране за многостепенно управление при прилагане на Кохезионната 
политика на ЕС. 
Съгласно регламентите на Кохезионната политика на ЕС анализът разходи-ползи трябва да се 
изготви за всички големи инвестиционни проекти, кандидатстващи за финансиране от 
фондовете. По принцип регламентираният праг за определяне на “голям” инвестиционен 
проект е €50 млн., но за проекти в областта на околната среда той е €25 млн., а за проекти 
финансирани по ИПП - €10 млн. 
Според предварителни изчисления на службите на ЕК, които се базират върху идикативните 
списъци, предоставени от държавите-членки наред с оперативните им програми, в края на 
2007 г. вече са идентифицирани повече от 900 големи проекта. Много други са в процес на 
изготвяне. Включително с ИПП Комисията вероятно ще трябва да вземе повече от 1000 
решения относно кандидатурите. Това е свързано с огромна сума капиталови разходи от 
бюджета за Кохезионната политика, който възлиза на почти €350 милиарда за периода 2007 – 
2013 г. 
В този сложен контекст един сериозен диалог между всички играчи, които участват с различен 
набор от информация и цели на политиките, трябва да се направлява от солидни стимулиращи 
механизми за оценяване на проекти, за да се преодолее структурната информационна 
асиметрия. В обстановката на многостепенно управление участниците трябва да установят 
хармонизирани правила за изчисляване на основни цени в сянка и показатели за изпълнение на 
проекта (напр., икономическа нетна настояща стойност на проекта) и да ги използват при 
ръководене на процеса на вземане на решения. 
Обяснението за необходимостта от общ език на оценяване между ЕС и вносителите на проекти 
е очевидно в контекста на ЕС. Макар че всеки проект притежава свои специфични 
характеристики, например поради географски или социални условия, службите на Комисията 
трябва да могат да сравняват данните и методите с помощта на референтни подходи и 
показатели за изпълнение. Освен това финансирането от ЕС обикновено е под формата на 
капиталова безвъзмездна помощ, с известно съфинансиране от страна на учредителите на 
проекта; следователно не съществува обезпечение поради липсата на директен заем. В резултат 
на това Комисията поема значителен риск от името на гражданите на ЕС, които са същинските 
дарители на помощта за развитие. Изготвянето на надеждна оценка на проекта от държавите-
членки (предварителна и по възможност последваща) е единственият начин всички 
компетентни органи за вземане на решения да се отчитат пред европейските граждани и да ги 
уверят, че ресурсите им са инвестирани по възможно най-целесъобразния начин. Освен това е 
препоръчително органите за вземане на решения да използват информацията от 
предварителните и последващите анализи на проекта като стимулиращ механизъм за 
генериране на добри проекти. Систематичното използване на АРП също така ще ускори 
механизма за обучение сред всички участници. Последователното използване на АРП следва да 
се приема като общия език за този механизъм за обучение, който трябва да бъде структуриран 
около взаимодействието между няколко участника. 

4. Проектен цикъл и оценка на инвестицията 
Ръководството е написано с амбицията да бъде от полза за управляващи органи, публични 
администратори и техни съветници в държавите-членки, когато разглеждат проектни идеи или 
провеждат прединвестиционни проучвания през ранните етапи на проектния цикъл. Един 
своевременен и опростен финансов и икономически анализ в действителност може да има 
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голям принос за разкриване на слаби места в идейния проект. Тези слаби места най-вероятно 
ще се прояват на по-късен етап, когато вече ще са пропилени много време и усилия за проектен 
вариант, който в крайна сметка трябва да бъде отхвърлен или изцяло преструктуриран. 
Използването на инструментите, представени в Ръководството или включени в националните 
указания ще е от полза за всички участници при проверяването на проекти преди подготовката 
на кандидатурата за финансиране от ЕС и при организиране на национален или регионален 
подборен процес, тъй като вниманието им ще бъде съсредоточено единствено върху наистина 
добрите проекти, за да увеличат шансовете им за успех. 
Освен това нормативната база в регламентите определя ясно очертани прагове за класиране на 
“големи проекти”, но в реална ситуация разликата между проекти на стойност €49 млн. и €50 
млн. е несъществена. Въпреки че за проекти под прага на инвестиционните разходи 
регламентите не изискват пълен АРП, който да послужи като база за решение от страна на ЕК, 
очевидно е добра практика управляващият орган да разглежда подобен проект по сходен начин. 
В действителност някои проекти, които не попадат в категорията “големи” съставляват 
значителен дял от оперативните програми. Националните указания вероятно ще използват 
различни прагове за определяне на степента на използване на АРП за инвестиционни проекти, 
включени в оперативна програма. 

5. Ограничения 
Въпреки че целта на предоставените тук указания за оценяване на проекти е да бъдат както с 
практическа насоченост, така и да се основават на международния опит и изследвания на 
оценките, те очевидно имат някои ограничения. АРП е приложна социална наука и 
следователно не е точна дисциплина. В голяма степен се основава на приближения, работни 
хипотези и трикове поради липса на достатъчно данни или поради ограничения върху 
ресурсите на оценителите. Анализът изисква интуиция, а не просто обработване на данни и 
трябва да се основава на подходящи стимули за оценителите, които да могат да си вършат 
работата в най-независимата и честна обстановка. 
Създаването на една такава обстановка до голяма степен е въпрос на институционално 
укрепване, местна култура и прозрачност при процеса на вземане на решения, включително и 
на политическа обстановка. Тези важни въпроси, които попадат извън обхвата на 
Ръководството не могат да бъдат разгледани от технически документи. В действителност 
съдържанието на Ръководството за АРП не е нищо друго освен структуриран набор от 
предложения, списък за проверка, но добрият проектен анализ изисква адаптиране към 
местните условия и трябва да се основава на професионални умения и лични качества. 
 
Читателите, които имат експертни познания в тази област вероятно ще сметнат, че много 
въпроси са разгледани твърде набързо или са пренебрегнати. В края на Ръководството е 
поместен списък с книги, заедно с препратки към някои уеб страници, които предлагат 
допълнителен материал. Наложи се обаче да бъде направен подбор на тази литература и за 
целта бе използван следният прост критерий относно това какво да се включи и какво да се 
изключи: значимост в контекста на ЕС, съчетана с осъществимост. В крайна сметка някои 
техники на анализ досега са предлагани и обсъждани единствено в научни журнали или са 
прилагани в единични случаи и следователно не са включени тук поради ограничения обхват. 
Целта тук не е да се направи изчерпателен преглед на огромното количество академична 
литература върху проектния анализ. Ръководството освен това представлява текст с по-общ 
характер и въпреки че включва казуси и обобщена информация върху определени отрасли, на 
тези читатели, които търсят подробни указания в конкретни области, например 
високоскоростни железници, пристанища, здравеопазване или някои екологични проекти, 
препоръчваме да се консултират със специализираната литература върху АРП приложена към 
ръководството. В библиографията са посочени някои основни източници. 

6. Шест стъпки за добра оценка 
Според подхода на настоящето ръководство документът за оценка на проект следва да бъде 
структуриран в шест основни стъпки: 

 Представяне и обсъждане на социално-икономическия контекст и целите на проекта  
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Първата логична стъпка в оценката на проекта е качествено обсъждане на социално-
икономическия контекст и целите, които пряко или косвено се очаква да бъдат постигнати чрез 
инвестицията. Това обсъждане трябва да включва разглеждане на връзката между целите и 
приоритетите, заложени в оперативната програма, националната стратегическа референтна 
рамка и съответствие с целите на фондовете на ЕС. Резултатите от подобно обсъждане ще 
улеснят службите на Комисията при оценяване на обосновката и съгласуваността на 
политиките на проектопредложението. 

 Ясно идентифициране на проекта 
Идентифицирането означава, че обектът е самодостатъчна анализационна единица, т.е. нито 
една съществена черта или компонент няма да попаднат извън обхвата на оценката (мост, 
построен наполовина не е мост), косвени ефекти и ефекти в мрежата ще бъдат адекватно 
отчетени (напр., промени в градски структури, промени в използването на други видове 
транспорт) и съответните разходи и ползи ще бъдат внимателно разгледани (кой има право?). 

 Технико-икономическо проучване за осъществимост на проекта и на алтернативните 
варианти 

Типичният анализ за осъществимост на проекта следва да потвърди, че местният контекст е 
благоприятен за реализиране на проекта (напр. не съществуват физически, социални или 
институционално обвързващи ограничения), търсенето на услуги за в бъдеще ще бъде 
адекватно (дългосрочни прогнози), подходящата технология е налице, размерът на 
оползотворяване на инфраструктурата или предприятието няма да разкрие прекомерен 
излишен капацитет, уменията на персонала и управлението ще бъдат налице, обосновката на 
идейния проект (мащаб, местоположение и др.) спрямо алтернативните сценарии (“да се 
работи както обикновено”, “да се направи минималното”, “да се направи нещо” и “да се 
направи нещо друго”). 

 Финансов анализ 
Той трябва да се основава на подхода на сконтираните парични потоци. ЕК предлага 
референтна стойност за реалния финансов сконтов коефициент от 5%. Система от счетоводни 
таблици следва да показва входящите и изходящи парични потоци, отнасящи се до: 

- общия размер на инвестиционни разходи 
- общия размер на оперативните разходи и приходи; 
- финансова възвръщаемост на инвестиционните разходи: ФННС(И) и ФНВ(И); 
- източници на финансиране; 
- финансова устойчивост; 
- финансова възвръщаемост на националния капитал: ФННС(К) и ФНВ(К); 
- последният отчита въздействието на безвъзмездната помощ от ЕС върху националните 

(публични и частни) инвеститори. Времевият хоризонт трябва да съответства на 
икономическия живот на основните активи. Подходящата остатъчна стойност трябва да се 
включи в отчетите в крайната годината. Общата инфлация и относителните ценови промени 
трябва да бъдат отчитани по последователен начин. По принцип ФНВ(И) може да бъде 
много ниска или отрицателна за проекти в публичния сектор, докато ФНВ(К) за частни 
инвеститори или ПЧП обикновено е положителна. 

 Икономически анализ 

АРП изисква проучване на нетното въздействие на проекта върху икономическото 
благосъстояние. То се извършва в пет стъпки: 

- наблюдаваните цени или публични тарифи се преобразуват в “цени в сянка”, които по-
пълноценно отразяват социалната алтернативна цена на стоките; 

- външните фактори (въздействия) се отчитат и получават парично изражение; 
- косвените ефекти се включват ако са релевантни (т.е. ако не са вече уловени от цените в 
сянка); 
- разходите и ползите се сконтират с реален социален сконтов коефициент (предложени 
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референтни стойности на ССК: 5,5% за страни, участващи в процеса на сближаване и страни 
бенефициенти на ИПП, както и за други региони в рамките на цел сближаване с високи 
изгледи за растеж, 3,5% за региони в рамките на цел конкурентноспособност); 

- изчисляване на икономическите показатели за изпълнение: икономическа нетна настояща 
стойност (ИННС), икономическа норма на възвръщаемост (ИНВ) и съотношението ползи-
разходи (П/Р). 

Конверсионни индекси от решаващо значение: стандартен конверсионен индекс, особено за 
страни бенефициенти на ИПП, конверсионни индекси по отрасли (понякога водят до гранични 
цени за определени търгуеми стоки, напр. селскостопански продукти) и пределни разходи или 
готовността за плащане за нетъргуеми стоки (напр. преработване на отпадъци), конверсионен 
индекс за разходите за труд (зависещ от същността и величината на регионалната безработица). 
Ръководството предлага практически методи за изчисляване на икономическа стойност на 
въздействията върху околната среда, цената в сянка на времето, прекарано в пътуване, 
стойността на спасения човешки живот и на избегнатите щети и преразпределителните 
въздействия. 

 Оценка на риска 
Оценката на проекта трябва да съдържа оценка на рисковете, свързани с проекта. За тази цел 
отново са предложени пет стъпки: 
- анализ на чувствителността (определяне на критични променливи, елиминиране на 

детерминирано зависими променливи, анализ на еластичността, избор на критични 
променливи, анализ на сценарии) 

- предположение за разпределението на вероятността за всяка критична променлива; 
- изчисление на разпределението на показателите за изпълнение (обикновено ФННС и 
ИННС); 
- обсъждане на резултатите и приемливите нива на риск;  
- обсъждане на начините за намаляване на риска. 
 
Други подходи за оценка 
При някои обстоятелства анализът на ефективността може да е полезен за сравняване на 
проекти с много сходни изходящи ресурси, но този подход не бива да се приема като 
заместител на АРП. Многокритерийният анализ, т.е. анализът с множество цели, може да бъде 
полезен, когато някои цели трудно могат да се обработят по друг начин и трябва да се приема 
като допълнение към АРП в случаите, когато поради някаква причина(и) проектът не показва 
адекватна ИНВ, но въпреки това кандидатът желае да кандидатства за финансиране от ЕС. Това 
ще се смята за извънредна стъпка, тъй като АРП е специфично изискване на регламентите на 
фондовете. В действителност съсредоточаването върху АРП е в съответствие с всеобщата цел 
на Кохезионната политика по отношение на устойчивия растеж, цел, която включва 
едновременно конкурентноспособност и екологични аргументи. За мега проекти (свързани със 
страната, не се посочва праг) анализът на икономическото въздействие може да се приема като 
допълнение към АРП с цел улавяне на макроикономически ефекти, които не могат да бъдат 
представени пълноценно от изчислените цени в сянка.  

7. Съдържание 
Структурата на Ръководството е следната: 
- глава първа представя извадка от нормативната база за големите проекти и решенията за 

съфинансиране на Комисията, като подчертава основните тенденции за периода 2000-
2006 г.; 

- глава втора онагледява стандартната методология за извършване на шестте стъпки за АРП и 
по-конкретно за финансовия анализ, икономическия анализ и изчисляването на показателите 
за изпълнение; 

- глава трета включва описания на проектните анализи по отрасли, като се съсредоточава 
предимно върху отраслите транспорт, околна среда и промишленост; 

 

- глава четвърта предоставя пет примерни казуса в отраслите транспорт, околна среда 
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и промишленост. Следват десет приложения: 
- приложение A: Анализ на търсенето 
- приложение Б: Сконтови коефициенти 
- приложение В: Показатели за изпълнение на проекта 
- приложение Г: Надница в сянка 
- приложение Д: Поносимост 
- приложение Е: Оценка на въздействията върху здравето на човека и околната среда 
- приложение Ж: Оценка на ПЧП проекти 
- приложение З: Оценка на риска 
- приложение И: Определяне на безвъзмездната помощ от ЕС 
- приложение Й: Съдържание за технико икономическо проучване за осъществимост  
Текстът завършва с терминологичен справочник и библиография. 

8. Разпространение 
Ръководството е налично само на английски език. Разрешава се преводът му на други езици, 
възпроизвеждането му под каквато и да е форма, дълги цитати на части от текста, при условие че 
източникът е надлежно посочен.  

9. Съвети 
Службите на Комисията и ръководния екип за АРП ще се радват да получат вашите коментари 
и да отговорят на вашите въпроси. За повече информация отидете на URL: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/  
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ГЛАВА ПЪРВА 
ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ В КОНТЕКСТА  
НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 

Общ преглед 
Тази глава се съсредоточава върху нормативната база за изготвяне на анализ разходи-ползи 
(АРП) на големи инфраструктурни проекти в рамката на кохезионната политика на ЕС. 
Всеобщата цел на тази политика е да намали регионалните различия и да насърчи 
конкурентноспособността и в този контекст големите инвестиционни проекти са от 
първостепено значение за цялостната стратегия. 
Отправна точка на настоящата глава са регламентите за Структурните фондове, Кохезионния 
фонд и ИПП, а във фокуса на вниманието са нормативните изисквания за процеса на оценяване 
на проекти, както и обосновката за АРП в тази рамка. Освен това се описва начинът, по който 
регламентите на ЕС и други документи на ЕК определят официалните изисквания и обхвата на 
АРП в предварителното оценяване на инвестиционните проекти и във вземането на решение за 
съфинансиране от страна на Европейската комисия. Методическите аспекти се обсъждат във 
втора глава, докато фокусът на вниманието тук е върху процеса на оценяване и вземане на 
решения. 
Основното съдържание на настоящата глава включва: 
- обхват и цели на АРП в контекста на Кохезионната политика на ЕС. 
- определението на проект за нуждите на процеса на оценяване; 
- информация, необходима за целите на предварителната (ex-ante) оценка. 
- отговорност за извършване на предварителна оценка. 
 
Настоящата глава изтъква необходимостта икономическата логика на методологията и анализа 
да е последователна и еднородна с цел вземане на информирани решения на всички равнища на 
управление в ЕС. 
 

АКЦЕНТ: НОРМАТИВНА БАЗА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ 
- РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1083/2006 НА СЪВЕТА от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за 
Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) 
№ 1260/1999 – Член 37, 39, 40, 41, 55. 
- Поправка на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1828/2006 на КОМИСИЯТА от 8 декември 2006 г.за определяне на правила 
относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета относно определянето на общи разпоредби за 
Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (ЕО) 
№ 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие – 
Приложение XX (Структурни данни за декодиране на големите проекти); Приложение XXI (Заявление за 
инфраструктурни инвестиции); Приложение XXII (Заявление за производствени инвестиции). 
- РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 718/2007 на КОМИСИЯТА от 12 юни 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) – Член 157. 
- Европейска комисия, Насоки относно методологията за извършване на анализ на разходите и ползите. Работен 
документ № 4 

 

1.1 Обхват и цели на АРП 
Настоящето ръководство се отнася до инвестиционни проекти, съфинансирани от 
Структурните фондове (ЕФРР Регламент 1080/2006), Кохезионния фонд (КФ Регламент 
1084/2006) и ИПП (Регламент 1085/2006 и Регламент за изпълнение 718/2007) по отношение на 
големи проекти. Съгласно посочените регламенти инфраструктурните и производствените 
инвестиции могат да се финансират посредством финансовите инструменти на Общността: най-
вече чрез грантове (безвъзмездни средства) (ЕФРР, КФ и ИПП), заеми и други финансови 
инструменти (Европейска инвестиционна банка, Инвестиционен фонд). 
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Кохезионната политика на Европейския Съюз може да финансира широк кръг проекти, както 
от гледна точка на съответния отрасъл, така и по отношение на размера на финансовата 
инвестиция. Докато КФ финансира предимно проекти в отраслите транспорт и околна среда, 
ЕФРР и ИПП могат да финансират и проекти в областта на енергетиката, промишлеността и 
услугите. 
В този контекст АРП предоставя помощ за изграждане на информирана преценка и вземане на 
компетентно решение. Според разпоредбите на член 40(д) от Регламент 1083/2006 
управляващите органи следва да предоставят АРП за големите проекти, които ще бъдат 
финансирани по техните оперативни програми за кохезионна политика. Следователно АРП се 
превръща във входящ ресурс, наред с други, за процеса на вземане на решения относно 
съфинансиране на големи проекти от страна на ЕС. АРП, т.е. финансова и икономическа оценка 
на проекта, включително оценка на риска, може да се допълва от други проучвания, като 
например анализ на разходите/ефективността и многокритериен анализ (параграф 2.7.1-2), в 
случай че съществува вероятност проектът да има важни непарични ефекти или анализ на 
икономическото въздействие при значителни макроикономически ефекти (параграф 2.7.3). 
Инвестиционни проекти, съфинансирани от Структурните фоднове, Кохезионния фонд и ИПП 
съставляват инструменти за прилагане на кохезионната политика на ЕС и 
предприсъединителната помощ. Посредством изготвяне на АРП може да се измери приносът на 
един проект към благосъстоянието на даден регион или страна и по този начин може да се 
оцени приноса на инвестиционния проект към целите на кохезионната политика на ЕС. Поради 
тази причина в допълнение към регламентарните изисквания за големи проекти държавите-
членки могат да използват АРП и за проекти с инвестиционни разходи под прага, установен в 
регламентите на ЕС. В действителност повечето публични администрации в държавите-членки 
или страните-кандидатки предоставят по-нататъшни специфични насоки за учредителите на 
проекта. 
Поради същата причина е необходимо да се изготви АРП за големи проекти, реализирани по 
програмите на КФ и ЕФРР с цел удовлетворяване на стандартите на Европейското 
законодателство. В този случай е важно да се направи ясна оценка дали ползите от конкретната 
алтернатива, която е избрана, за да се спазят изискванията, надхвърлят разходите. 

1.2 Определяне на проекти 
В Общия регламент за Структурните фондове и Кохезионния фонд като големи проекти се 
определят тези, чиято обща стойност надхвърля €25 млн. за околна среда и €50 млн. за всички 
други сектори (Член 39 Регламент 1083/2006). За проекти по ИПП този финансов праг е 
€10 млн. (Член 157(2) Регламент 718/2007). Следните видове инвестиции могат да съставляват 
“голям проект”: 
- проект, който съставлява икономически необособима поредица от задачи, свързани с 

конкретна техническа функция и установими цели; 
- група проекти, които приблизително: 
 

♦ са разположени в една и съща област или един и същ транспортен коридор; 
♦ постигат обща, измерима цел; 
♦ се числят към общ план за съответната област или коридор; 
♦ надзор върху тях упражнява едно и също ведомство, което отговаря за координирането и 
мониторинга; 

- фазата от осъществяването на проекта е технически и финансово обособена и се отличава със 
собствена ефективност. 
По специално формулярите за кандидатстване за финансиране от ЕС (виж раздел Б.4.1 на 
формуляра за ЕФРР и КФ, раздел Б.5.1 за ИПП) изрично изискват предоставяне на обосновка за 
разделянето на проекта на етапи и доказателство за тяхната техническа и финансова 
независимост. 
Една проектна фаза може да се приеме за голям проект, особено в случаите когато фазата на 
строителството, за която се изисква подпомагане от Фондовете, не може да се счита за 
оперативна сама по себе си2 Такъв например е случаят, когато се очаква периодът за 
изпълнение на съответната операция да е по-дълъг от периода на програмиране, така че 

                                                 
2 Европейска комисия, Работен документ № 4, вж бележка под линия 1 
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молбата за съфинансиране за периода 2007-2013 г. се отнася само за една фаза от цялата 
операция (Член 40(г) 1083/2006). 
“Оперативен” в този контекст означава, че инфраструктурата е функционално завършена и се 
използва, дори когато пълният проектиран капацитет на съоръжението все още не може да се 
въведе в експлоатация, поради ограничения, свързани с незавършени следващи фази. 
 
По-долу са посочени някои спецификации по отношение на финансовите прагове: 
- ключовата икономическа променлива представлява общата стойност на инвестиционните 

разходи. За изчисляването на тази цифра не се вземат под внимание източниците на 
финансиране (напр., единствено публично финансиране или единствено съфинансиране от 
Общността), а общата сума на всички разходи, планирани за придобиване или изграждане 
на основни капиталови стоки и съответните общи разходи за някои нематериални активи; 

- ако допуснем, че инвестиционните разходи ще се разпределят в продължение на няколко 
години, то тогава трябва да вземем предвид сумата на всички годишни разходи; 

 
Фигура 1.1 Разходите по проекта, разпределени в различните години 

Източник: авторите 
 
- макар да е необходимо да се вземат предвид разходите за инвестицията без текущите разходи, 
подходящо е при изчисляването на съвкупните разходи да се включат и всички еднократни 
разходи в началните етапи, например разноски за наемане и обучение на служители, за 
лицензи, предварителни проучвания, планиране и други технически проучвания, ревизиране на 
цените, набиране на оборотен капитал и др. В случай на проектна фаза: 
♦ ако проектната фаза представлява единствено фаза на подготовка (т.е. технически 

проучвания, подготовка на обществени поръчки и др.), като обща сума на 
инвестиционните разходи се разглеждат само изчислените съвкупни разходи, свързани с 
подготовката. 

♦ ако проектната фаза обхваща фазата на подготовка и на строителство, която ще бъде 
оперативна сама по себе си, съвкупните разходи за инвестицията представляват сумата от 
двете категории разходи; 

♦ ако проектната фаза обхваща фазата на подготовка и на строителство, която няма да 
бъде оперативна сама по себе си, съвкупните разходи за инвестицията представляват 
сумата от разходите по подготовката и фазата на строителство, необходими за да се 
въведе проекта в експлоатация, независимо дали е съфинансиран или не за периода 
2007-2013 г.; 

Година 1 Година 2 Година 3 

Разходи на проекта 

Общ размер 
на инвести-
ционните 
разходи 

Годишни сконтирани инвестиционни разходи 
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- понякога връзките между различни по-малки проекти са такива, че е по-добре те да се 
разглеждат като един голям проект (например пет отсечки от една и съща автомагистрала, 
всяка от които струва €11 млн., може да се разглеждат като един голям проект на стойност 
€55 млн.). 

 
Фигура 1.2 Инвестиционните разходи по проекта включват всички еднократни разходи за 
предварително производство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: авторите 

1.3 Необходима информация 
Регламентите на Общността посочват каква информация трябва да съдържа проектната 
документация, предадена на Комисията. Член 40 от Регламент 1083/2006 съдържа 
самостоятелни правила за подаване на заявление за съфинансиране на големи проекти. 
Необходими са резултати от технико-икономическо проучване за осъществимост, анализ по 
разходи и ползи, оценка на риска, оценка на въздействието върху околната среда3, обосновка на 
публичния принос и план за финансиране, който показва общия размер на планираните финансови 
средства и на приноса от фондовете и други източници на Общността за финансиране (вж Акцент 
за подробности). Подобни информационни изисквания важат и за проекти по ИПП. 
При официално кандидатстване за финансиране до Комисията управляващият орган представя 
стандартно заявление (вж Приложения XXI и XXII от Регламента за прилагане), който дава 
подробно описание на специфичната информация, необходима за всеки раздел на технико-
икономическия анализ за осъществимост, анализ разходи-ползи, въздействие върху околната 
среда и оценка на риска. 
Освен това структурните данни, предоставени в заявлението за кандидатстване ще бъдат 
декодирани съгласно правилата за обмена на данни по електронен път (вж Член 39-42 от 
Регламента за изпълнение и Приложение XX от този регламент). 
Големите проекти се оповестяват официално едва след като заявлението за кандидатстване и 
структурните декодирани данни са предоставени на Комисията. 
Настоящето ръководство ще помогне на вносителите на проекти да разберат каква точно 
информация се изисква от различните компетентни органи по вземане на решения и 
впоследствие от Комисията, за да се оценят социално-икономическите ползи и разходи от 
инвестицията; как да отчетат екологичните разходи и ползи; как да претеглят преките и 
косвени ефекти върху трудовата заетост; как да оценят икономическата и финансова 
рентабилност на проекта и др. Всъщност има различни начини за отговаряне на тези 

                                                 
3 По-конкретно въздействието върху защитените зони от NATURA 2000, както и тези, защитени съгласно Директивата за “хабитат” 
(92/43/ЕИО) и Директивата за птиците (79/409/ЕИО), принципът замърсителят плаща и съответствието с Директивите за анализа на 
икономическото въздействие и стратегическата екологична оценка 
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предварителни проучвания) 
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изисквания за информация: Втора глава акцентира върху някои фундаментални въпроси, 
методи и критерии. 
 

АКЦЕНТ: НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ 
Общ регламент (Член 40 Регл. 1083/2006): Държавата-членка или управителният орган предоставя на Комисията 
следната информация за големите проекти: 
а) информация за институцията, която ще отговаря за изпълнението; 
б) информация за характера на инвестициите и описание на тези инвестиции, финансовия им обем и местоположение; 
в) резултатите от технико-икономическото проучване; 
г) график за изпълнение на проекта и, когато се очаква периодът на изпълнение на съответната операция да е по-
дълъг от периода на програмиране, фазите, за които се иска съфинансиране от Общността по време на периода на 
програмиране 2007 до 2013 г. 
д) анализ на разходите и ползите, включващ оценка на риска и предвидимо въздействие върху съответния сектор и 
върху социално-икономическото положение на държавата-членка и/или на региона и, когато е възможно и когато 
е целесъобразно, на други региони на Общността; 
е) анализ на въздействието върху околната среда; 
ж) обосновка на публичния принос; 
з) планът за финансиране, който показва общия размер на планираните финансови средства и планирания принос 
от фондовете, ЕИБ, ЕИФ и всички други източници на Общността за финансиране, включително индикативния 
годишен план на финансовия принос на ЕФРР или Кохезионния фонд за големите проекти. 

Регламент за прилагане на ИПП (Член 157 регл. 718/2007): 718/2007): При предаване на голям проект на Комисията 
оперативната структура предоставя следната информация: 
(a) информация за институцията, която ще отговаря за изпълнението; 
б) информация за естеството на инвестициите и описание на финансовия им обем и местоположението; 
в) резултати от технико-икономическото проучване за осъществимост; 
г) график за изпълнение на проекта преди приключването на съответната оперативна програма; 
д) оценка на цялостния социално-икономически баланс на операцията, базирана на анализ на разходите и ползите, 
и която включва оценка на риска, както и оценка на очаквания ефект върху съответния сектор, върху социално-
икономическото положение в страната бенефициент и, когато операцията включва прехвърляне на дейности от 
регион в държава-членка, на социално икономическото въздействие върху региона; 
е) анализ на въздействието върху околната среда; 
ж) планът за финансиране, който посочва очакваното общо финансово участие и планираното участие съгласно 
Регламента за ИПП, както и друго Общностно и външно финансиране. Планът за финансиране обосновава 
исканото участие под формата на субсидия по ИПП посредством анализ на финансовата жизнеспособност. 

Регламент за прилагане - Поправка (Член 40 регл. 1828/2006): 1828/2006): Компютърната система за обмен на 
информация следва да обхваща информация от общ интерес за Комисията и държавите-членки и като минимум да 
включва следните данни, необходими за осъществяване на финансовите транзакции: ( ... ) д) исканията за 
финансиране на големи проекти, съгласно чл. 39, 40 и 41 от Регламент (ЕО) 1083/2006, във формат зададен в 
Приложение XXI и XXII към Регламент на Комисията 1828/2006, заедно с отделни данни от тези приложения, 
определени в Приложение XX към Регламент на Комисията 1828/2006. 

1.4 Задължения във връзка с оценката на проекти 
Съгласно Регламент 1083/2006, член 40, държавите-членки или управляващият орган по 
оперативната програма, по която кандидатства проектът, се задължават да предоставят на 
Комисията информацията, необходима за оценяване на проекта. 
 

АКЦЕНТ: ВКЛЮЧВАНЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ В ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
Общ регламент (Член 37(1) 1083/2006): Оперативни програми, отнасящи се до цели “Сближаване” и “Регионална 
конкурентноспособност и заетост” съдържат: ( ... ) з) примерен списък на големите проекти по смисъла на член 39, 
които се очаква да бъдат представени в рамките на периода на програмиране за одобрение от Комисията. 
Регламент за прилагане (Приложение XVIII 1828/2006), Годишно и финансово отчитане (съдържание): 
- Програми по ЕФРР/КФ: Големи проекти (ако е приложимо); 
- напредък в изпъленението на големи проекти; 
- напредък във финансирането на големи проекти; 
- всяка промяна в примерния списък на големите проекти в рамките на оперативната програма. 
Регламент за прилагане на ИПП: (Член 155(2) Регламент 718/2007): Оперативните програми съдържат: ( ... ) й) за раздел 
“Регионално развитие” – индикативен списък на големи проекти, придружен от техните технически и финансови 
характеристики, включително очакваните източници на финансиране, както и индикативни графици за изпълнението им. 
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В тази рамка (съгласно член 41) Комисията отговаря за оценяване на големи проекти въз основа 
на информацията, предоставена от предложителя. Проверителят на проекта разглежда списъка 
с нормативни изисквания като общо указание за минималната необходима информация. 
Големият проект се оценява въз основа на информацията, посочена в член 40, приноса му към 
постигане на целите на тези приоритети и съгласуваността му с другите политики на 
Общността. 
По време на този процес Комисията може да изисква интегриране на информацията, в случай 
че заявлението за кандидатстване е непълно, съдържа противоречия или информацията не 
отговаря на необходимото качество. За тази цел Комисията може да се консултира с външни 
експерти, включително ЕИБ, ако се наложи. ЕИБ също така участва в инициативата JASPERS 
(вж Акцент по-долу). 
 

АКЦЕНТ: ОЦЕНЯВАНЕ ОТ КОМИСИЯТА 

Общ регламент 

Член 41 Регламент 1083/2006: Комисията оценява големия проект, като се консултира, ако е необходимо, с външни 
експерти, включително ЕИБ, въз основа на информацията, посочена в член 40, неговата съгласуваност с 
приоритетите на оперативната програма, приноса му за постигане на целите на тези приоритети и съгласуваността 
му с другите политики на Общността. Член 36(3) Регламент 1083/2006: 3) Комисията може да се консултира с ЕИБ 
и ЕИФ преди да приеме посоченото в член 28, параграф 3 решение и оперативната програма. Консултациите се 
отнасят по-специално за оперативните програми, съдържащи индикативен списък на големите проекти или 
програми, които, поради естеството на приоритетите си, са подходящи за мобилизиране на заеми или други видове 
финансиране от пазара. 4) Комисията може, ако счита това за целесъобразно за оценката на големи проекти, да 
помоли ЕИБ да разгледа техническото качество и икономическата и финансова жизнеспособност на съответните 
проекти, по-специално по отношение на инструментите на финансовия инженеринг, които следва да се прилагат 
или да бъдат разработени. 5) Комисията, като прилага разпоредбите на настоящия член може да предостави 
субсидия на ЕИБ или ЕИФ. 

 
АКЦЕНТ: ИНИЦИАТИВАТА JASPERS 

JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Допълнително подпомагане за разработване на 
проекти в европейските региони) е съвместна инициатива на ЕИБ, Европейската комисия Генерална дирекция 
“Регионална политика” – ГД Регио) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Тя представлява 
партньорство за техническа помощ, което има за цел да подпомага държавите-членки на ЕС по цел “Сближаване” в 
подготовката на големи инфраструктурни проекти с високо качество, които следва да бъдат представени за 
съфинансиране в рамките на Структурните фондове и Кохезионния фонд. Предоставяната от JASPERS помощ може 
да покрива необходимите дейности по подготовката на кандидатура за финансиране.  

Програмата JASPERS функционира въз основа на планове за действие за всяка страна, изготвени в сътрудничество 
със страната бенефициент и географското бюро в ГД РЕГИО. Попълненото проектно заявление отразява входящите 
ресурси от страна на JASPERS към националната подготовка на проекта и екипа по неговото оценяване. 

Заявленията за кандидатстване за големите проекти следва да посочат дали проектът е бил подпомогнат от 
JASPERS и да докладват цялостните изводи и препоръки, отнасящи се до приноса на JASPERS. За повече 
информация отидете на URL: http://www.jaspers.europa.eu/  

Решенията на Комисията относно съфинансирането на проекти се основават на задълбочена 
оценка. Когато оценката, представена от кандидата е недостатъчна или неубедителна, 
Комисията може да поиска ревизиране или по-щателна разработка на анализа; като 
алтернативен вариант Комисията може да проведе своя собствена оценка и при необходимост 
да прибегне до извършването на независимо оценяване. Държавите-членки често разполагат 
със структури и вътрешни процедури за оценяването на проекти с определен мащаб, но 
понякога е възможно възникване на затруднения по отношение на извършване на качествено 
оценяване. Във всеки случай окончателното решението на Комисията е резултат от осъществен 
диалог с вносителя на проекта, с оглед получаване на най-добрите резултати от инвестицията. 
В обобщение можем да кажем, че икономическата оценка на проекти от Комисията (която е 
само един аспект от цялостния процес на вземане на решения) се основава на подход, състоящ 
се от три основни стъпки. Целта на този подход е да се увери че: 
- документацията за оценка на проекта е пълна. Това означава, че е налице цялата необходима 

информация. Ако случаят не е такъв, проектът ще се счита за недопустим; 
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- анализът е с добро качество. Това означава, че анализът е надежден по отношение на 
съответствието на АРП с методологията на Комисията, както и с националните указания за 
изготвяне на АРП (при наличие на такива). Изготвени са реалистични работни хипотези за 
прогнозите и са използвани правилните методи за изчисляване на основните показатели за 
изпълнение; 

- резултатите осигуряват база за вземане на решение за съфинансиране. 
 
АРП, в частност, следва да предостави доказателства, че проектът е4: 
- желателен от социално-икономическа гледна точка. Това се демонстрира от резултатите 

от икономическия анализ и по-специално от положителна икономическа нетна 
настояща стойност; 

- в съответствие с оперативната програма и другите политики на Общността. Това се 
постига като се провери дали изходящите ресурси, произведени в резултат на 
изпълнение на проекта, допринасят за постигане на целите на програмата и политиките 
(вж втора глава за повече подробности); 

- се нуждае от съфинансиране. По конкретно финансовият анализ следва да демонстрира 
наличието на финансов дефицит (отрицателна финансова нетна настояща стойност) и 
необходимостта от финансиране от Общността, за да бъде проекта финансово 
надежден. Алтернативно (вж формуляра за кандидатстване, раздел Ж, Обосновка на 
публичния принос), всяко възможно прилагане на правилата за държавни помощи следва да 
бъде декларирано. 

                                                 
4 Вж Работен документ № 4 на Европейската комисия, стр. 5 
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Фигура 1.3 Ролята на АРП в процеса на оценяване от Комисията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Решение на Комисията 
След като е извършена оценка на проекта Комисията ще вземе решение. В него се определя: 
- физическия обект; 
- размерът на допустимите разходи, за който се отнася процентът на съфинансиране по 
приоритетното направление; 
- годишен план за финансовия принос от ЕФРР или Кохезионния фонд. 

Управляващ 
орган Управляващият орган подава заявление за кандидатстване И декодирана информация 

СТЪПКА 1. Проверка за допустимост 
Служби на Комисията 

Комисията 
изисква 

липсващата 
информация 

Заявлението за кандидатстване и/или 
кодираната информация са непълни 
ПРОЕКТЪТ Е НЕДОПУСТИМ 

 

Проектът е пълен 
ПРОЕКТЪТ Е ДОПУСНАТ ЗА 

ОЦЕНКА 

СТЪПКА 2. Проверка на методологията 
Службите на Комисията в консултация с ЕИБ и при 

необходимост с външни консултанти 

Методологията е добра 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АРП СА 
НАДЕЖДНИ СА НАДЕЖДНИ 

По някои въпроси методологията е 
непоследователна 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АРП НЕ СА 
НАДЕЖДНИ Комисията 

изисква 
изяснение/ 

преразглеждане 

Проектът е нежелан от социално-
икономическа гледна точка

Проектът е желан от социално-
икономическа гледна точка 

Проектът се нуждае от 
съфинансиране 

Проектът не се нуждае от 
съфинансиране 

Проектът е 
отхвърлен 

Изчисляване на безвъзмездната помощ от ЕС 

По-нататъшна оценка на службите на Комисията въз основа на 
информация, различна от АРП

СТЪПКА 3. Решение на Комисията 
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АКЦЕНТ: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

Общ регламент 

Член 41(2,3) Регламент 1083/2006: 2) Комисията приема решение във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 

три месеца след представянето от държавата-членка или от управителния орган на голям проект при условие, че 

представянето е в съответствие с член 40. Решението определя физическия обект, базата, върху която се прилага 

процентът на съфинансиране за приоритетната ос и годишният план на финансовия принос от ЕФРР или 

Кохезионния фонд. 3) Когато Комисията откаже финансовия принос от Фондовете за голям проект, тя уведомява 

държавата-членка за мотивите си в срока и при условията, посочени в параграф 2. 

По отношение на първата точка следва да се предостави подходящо описание на “физическия 
обект”. По отношение на процента на съфинансиране е желателно да се вземе под внимание 
процентът, фиксиран на равнището на приоритетната ос, по линиите на която е представен 
големият проект. 

 
АКЦЕНТ: ПРОЦЕНТЪТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ 

Общ регламент (Член 53 Регл. 1083/2006): 

- Приносът от фондовете на нивото на оперативните програми по цели „Сближаване“ и „Регионална 

конкурентноспособност и заетост“ подлежи на определените в приложение ІІІ тавани. 31.07.2006 г. L 210/51 

Официален вестник на Европейския съюз  

- За оперативни програми по цел „Европейско териториално сътрудничество“, в които поне един участник е от 

държава-членка, чийто среден БВП на глава от населението за периода 2001 до 2003 г. е бил по-малък 85 % от 

средния за ЕС-25 през същия период, приносът ЕФРР не може да е по-голям от 85 % от допустимите разходи. За 

всички други оперативни програми, приносът ЕФРР не може да е по-голям от 75% от допустимите разходи, 

съфинансирани от ЕФРР. 

- Приносът от фондовете на равнище приоритетна ос не подлежи на посочените в параграф 3 и в приложение ІІІ 

тавани. Въпреки това, той се фиксира с цел да се осигури спазване на максималния размер на приноса от фондовете 

и максималния процент на приноса на фонд, определени на нивото на оперативната програма. 

- За съвместно съфинансираните оперативни програми: (а) от ЕФРР и Кохезионния фонд; или (б) от 

допълнително отпуснатите средства за най-отдалечените региони, предвидени в приложение ІІ и/или Кохезионния 

фонд, в решението, с което се приема оперативната програма, се определя максималният процент и максималният 

размер на приноса за всеки фонд и отпуснати средства поотделно. 

- Решението на Комисията за приемане на оперативна програма определя максималния процент и максималния 

размер на приноса от фонд за всяка оперативна програма и за всяка приоритетна ос. Решението показва поотделно 

целевите суми за регионите, получаващи преходна подкрепа. 

По отношение на допустимите разходи в случая на генериращи приходи проекти, които не 
подлежат на правилата за държавни помощи (Член 55 Регламент 1083/2006), текущата стойност 
на нетните приходи от инвестицията се приспада от текущата стойност на инвестицията с оглед 
изчисляване на допустимите разходи (вж карето по-долу). 

 
АКЦЕНТ: ГЕНЕРИРАЩИ ПРИХОДИ ПРОЕКТИ 

Общ регламент (Член 55 1083/2006): Допустимите разходи за генериращи приходи проекти не превишават 
текущата стойност на инвестиционните разходи, като се извади текущата стойност на нетните приходи от 
инвестицията за даден референтен период за: а) инвестиции в инфраструктура; или б) други проекти, когато е 
възможно да се оценят предварително обективно приходите. Когато не всички инвестиционни разходи са 
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допустими за съфинансиране, нетните приходи се разпределят пропорционално между допустимите и недопустими 
части от инвестиционните разходи. При изчисляването управителният орган взема предвид референтния период, 
съответстващ на дадената категория инвестиция, категорията проект, обичайно очакваната рентабилност на 
съответната категория инвестиция, приложимостта на принципа „замърсителят плаща“ и, ако е целесъобразно, 
съображения за справедливост, свързани с относителния просперитет на съответната държава-членка 

ЕК Работен документ № 4 за разлика от периода 2000-2006 г. не процентът на съфинансиране, а допустимите 
разходи се модулират, за да се съотнесе приносът от фондовете към приходите генерирани от проекта. ( ... )Трябва 
да се отблежи, че член 55 се отнася за всички проекти, не само за големите. ( ... ) Член 55 се отнася до 
инвестиционни операции, които генерират приходи чрез събиране на такси директно от потребителите. Не е 
приложим в следните случаи: 

- Проекти, които не генерират приходи (например, пътища без пътни такси); 

- Проекти, чиито приходи не покриват напълно оперативните разходи (например някои железници); 

- Проекти,  подчинени на правила за държавни помощи – Член 55(6). 
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ГЛАВА ВТОРА 
ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРИТЕЛЯ НА ПРОЕКТИ 
 

Общ преглед 
Настоящата глава предоставя преглед на основната информация и аналитичните стъпки, 
които проверителят на проекти би следвало да разгледа при оценяване на инвестиции в 
рамките на Европейските (Структурни, Кохезионен, ИПП) фондове. Структурирана е като 
примерен дневен ред или списък за проверка, предназначени за държави-членки и 
служители на Комисията или за външни консултанти, които участват в процеса на 
оценяване и подготовка на проектната документация. 
Предложеният дневен ред за извършване на оценка на проект е структуриран в шест основни 
стъпки (Фигура 2.1). Някои от тези стъпки са предварителни, но необходими изисквания 
за анализа на разходите и ползите. 
- Анализ на контекста и цели на проекта 
- Идентифициране на проекта 
- Осъществимост и анализ на вариантите 
- Финансов анализ 
- Икономически анализ 
- Оценка на риска 
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Фигура 2.1 Структура на оценяването на проекти 

 
 
Всеки раздел се отличава със строго оперативен подход, а всеки проблем ще бъде анализиран 
от гледна точка на вносителя и проверителя на проекта по отношение на решението за 
съфинансиране. 
В главата бегло се споменават други подходи на оценяване, например анализ на 
рентабилността (разходи/ефективност), многокритериен анализ и оценка на икономическото 
въздействие. Препоръчително е те да се приемат като допълнение към АРП, а не като негови 
заместители. 

2.1 Анализ на контекста и цели на проекта 

2.1.1 Социално-икономически контекст 
Първата стъпка при оценяването на проекта е да се постигне разбиране за социалния, 
икономически и институционален контекст, в който ще се осъществява изпълнението на 
проекта. В действителност вероятността да се постигнат достоверни прогнози за ползите и 
разходите често зависи от точността в оценката на макроикономическите и социални условия 
на съответния регион. В тази връзка се препоръчва да се провери дали направените допускания, 
например относно БВП или демографски растеж са в съответствие с данните, предоставени в 
съответната оперативна програма. 
Изготвянето на задълбочен анализ на социално-икономическия контекст също така способства 
за провеждане на анализ на търсенето, който представлява прогноза за търсенето на 

1. Анализ на контекста и цели на проекта 

2. Идентифициране на проект 

3. Технико-икономическо проучване 
и анализ на вариантите 

4. Финансов анализ 
- инвестиционни разходи 
- оперативни разходи и приходи 
- финансова възвръщаемост на инвестицията 
- източници на финансиране 
- финансова устойчивост 
- финансова възвръщаемост на капитала

Ако ФННС>0 Ако ФННС<0

Проектът не се нуждае от 
финансово подпомагане от 

ЕС (изключение: 
производствени инвестиции 
подлежащи на държавни 

помощи) 

Проекът се нуждае от 
финансово 

5. Икономически анализ 
- от пазаарни в счетоводни цени 
- монетизиране на непазарни въздействия 
- включване на допълнителни косвени ефекти (където е 
релевантно) 
- социално сконтиране 
- изчисление на икономическите показатели за 
изпълнение 

Ако ИННС<0 Ако ИННС>0 

Обществото е по-богато без 
изпълнението на проекта 
(изключение: проекти със 

значителни непарични ползи 
като културни стойности, 

боиразнообразие, ландшафт) 
6. Оценка на риска
- анализ на чувствителността 
- разпределение на вероятността на 
критичните променливи 
- анализ на риска 
- оценка на допустимите равнища на риск 
- предотвратяване на риска 

Обществото е по-богато с изпълнението на 
проекта
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стоки/услуги, които ще бъдат генерирани от проекта. Прогнозите за търсенето са ключов 
показател при оценяване на бъдещи приходи, ако има такива, от проекта и следователно на 
финансовите резултати от проекта (за подробно обсъждане на анализа на търсенето вж 
Приложение А). Прогнозите за търсенето са от съществено значение и за проекти, които не 
генерират приходи и по принцип икономическото изпълнение на проекта зависи от 
характеристиките и динамиката на регионалния контекст. 
На този етап специално внимание би следвало да се обърне на това дали съответният проект 
принадлежи към мрежи на национално или международно равнище. Това важи с особена сила 
за транспортната и енергийна инфраструктури, които могат да се състоят от взаимнозависими 
проекти. Когато проектите са част от мрежи тяхното търсене и следователно финансовото им и 
икономическо изпълнение се повлиява в голяма степен от въпроси на взаимната зависимост 
(проектите може да се конкурират или да се допълват) и достъпност (възможността 
съоръженията да се достигнат лесно). Следователно границите на съответния контекст на 
анализа, например местен, национален или транснационален следва да се определят за всеки 
отделен случай. 

2.1.2 Определяне на целите на проекта 
Ясната формулировка на целите на проекта е съществена стъпка за определяне на социалната 
стойност на инвестицията. Оценката на всяка една инвестиция следва да отговори на широко 
формулирания въпрос “какви са нетните ползи от реализирането на проекта в неговата 
обществено-икономическа среда?” 
Разглежданите ползи представляват не само физически показатели (км път), но социално-
икономически променливи, които са количествено измерими. Целите на проекта следва да са 
логически свързани с инвестицията и в съответствие с политиките и приоритетите на 
програмата. 
Въпреки че ясното определяне на обществено-икономическите цели е необходимо, за да се 
прогнозира въздействието на проекта, често може да се окаже трудно да се предвидят всички 
последици от определен проект. Промените в благосъстоянието съдържат редица компоненти, а 
и наличните данни може да са ограничени. Например, данните от някои региони обикновено не 
ни дават възможност да извършим надеждни разчети за цялостното въздействие на отделните 
проекти върху търговията с останалите региони; непреките последици върху трудовата заетост 
трудно се изразяват в количествено отношение; конкурентноспособността може да зависи от 
външите условия за търговия, обменните курсове, промените в относителните цени. Наличието 
на тези макроикономически променливи е възможно да направи анализа на конкретния проект 
прекалено скъп. 
Подходът на настоящето ръководство е да постави фокуса на вниманието върху анализа на 
разходите и ползите. Целта на АРП е да постигне щателно структуриране на очакванията на 
вносителите на проекти. Докато анализът не може да отговори на всички въпроси за бъдещи 
последици от проекта, той акцентира върху набор от макроикономически променливи като 
съкратен път към оценяване на цялостното икономическо въздействие на проекта. Ключовият 
показател за нетните обществено-икономически ползи от проекта е просто неговата 
икономическа нетна настояща стойност, както е описано по-долу. Въздействието върху 
трудовата заетост, околната среда, както и останалите цели се улавят, доколкото е възможно, от 
един единствен показател за изпълнение, при условие че АРП се основава на надеждна 
методология. Не е желателно обаче този съкратен метод да се използва като заместител на 
необходимостта ясно да се посочи обосновката на проекта по отношение на обществено-
икономическите цели и на допълнителни анализи, ако са необходими (напр., анализ на 
въздействието върху околната среда). 
Общата цел на АРП е да улесни по-ефективното разпределение на ресурсите, като демонстрира 
ползата за обществото от даден проект или програма в съпоставка с други алтернативи. АРП не е 
подходящ за оценяване на макроикономическото въздействие на даден проект върху растежа 
на регионалния БВП, например или на тенденциите по отношение на трудовата заетост. Някои 
макроикономически разчети обаче са полезни в рамките на АРП, тъй като, както споменахме 
по-горе, анализът е изграден върху прогнози (напр., търсенето), които следва да са в 
съответствие с предположенията, направени по отношение на обществено-икономическия 
контекст. 
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2.1.3 Съответствие с ЕС и националните рамки 
Препоръчително е оценяването на голям проект да се приема като част от по-голям процес на 
планиране и да се оценява съответствието му в тази рамка. 
Учредителят на проекта следва да посочи как проектът, ако е успешен, ще допринесе за 
широките цели на регионалната и кохезионна политика на ЕС. От гледна точка на Комисията е 
важно да се провери дали проектът има логическа връзка с основните цели на съответните 
Фондове: ЕФРР, КФ и ИПП (вж първа глава). Учредителят на проекта трябва да покаже, че 
предлаганата помощ отговаря на тези цели, а проверителят трябва да установи наличието на 
действително съответствие, което е добре обосновано. 
В допълнение към общите цели на отделните фондове, проектът трябва да е в съответствие със 
законодателството на ЕС в конкретния отрасъл, който е предмет на подпомагане (предимно 
транспорт и околна среда) и по-общо със законодателството на Общността (напр., обществени 
поръчки, конкуренция и държавни помощи). 
Този предварителен анализ на целите и контекста е важен, тъй като поставя дейността по 
оценяване на проекти в подробно рамково планиране за многостепенно управление при 
прилагане на кохезионната политика на ЕС. Новият период на програмиране на ЕС се 
характеризира с по-стратегически подход. Съгласно този подход мотивите за всяка намеса 
винаги трябва да се оценяват, по отношение на съответствието на целите с основните 
приоритети на оперативната програма (ОП), формулирани на национално или регионално 
равнище, както и с всеобщата стратегия, определена от стратегическите насоки на 
Европейската общност за кохезионната политика и Националната стратегическа референтна 
рамка (НСРР). 
При възможност се препоръчва ясно да се определи връзката между целите на проекта и 
използваните показатели за количествено изражение на специфичните цели на оперативната 
програма. Идентифицирането на тази връзка ще спомогне за свързване на целите на проекта със 
системата за мониторинг и оценка на ниво програма. Това е особено важно за отчитане на 
напредъка на големите проекти в годишните доклади за изпълнение, съгласно изискванията на 
член 67(ж) Регламент 1083/2006. 

2.2 Идентифициране на проекта 
В раздел 1.2 бе представена нормативната база за дефиниране на проекти. Тук ще се спрем на 
някои аналитични въпроси, свързани с идентифицирането на проекти. 
В контекста на фондовете на ЕС управляващите органи могат да поискат помощ за конкретни 
фази от проекта поради технически, административни или финансови ограничения и 
следователно е важно да се дефинира обхватът на АРП. По конкретно, един проект е ясно 
идентифициран, когато: 
- обектът е самодостатъчна анализационна единица (мост, построен наполовина не е проект); 
- косвени ефекти и ефекти в мрежата са отчетени адекватно; 
- приета е подходяща обществена перспектива по отношение на съответните заинтересовани 

страни (“кой има право?”) 
 
2.2.1 Какво е проект? 
“Проект” може да се дефинира като операция, състояща се от поредица строителни работи, 
дейности или услуги, предназначени за постигане на неотделима задача от прецизно 
икономическо или техническо естество и с ясно определени цели. Оценяването поставя фокуса 
на вниманието върху целия проект като самодостатъчна анализационна единица, а не на 
фрагменти или части от него. Поради чисто административни причини отделни части от 
проекта не са подходящ обект на анализ. 
В някои случаи това води до молба към инвеститора да разгледа някои под-проекти и да ги 
обедини в един общ мащабен проект. Такъв може да е случаят с изискването на финансиране от 
ЕС за някои първоначални фази на инвестицията, чийто успех е свързан с приключване на 
проекта като цяло. Следователно трябва да се разгледа целия проект. АРП налага излизане 
извън обхвата на чисто административните определения. Например, за да се оцени качеството на 
даден проект, учредителят трябва да представи адекватна оценка не само на тази част от 
проекта, която ще се финансирана от фондовете на ЕС, но и на частите, които са тясно свързани 
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с нея и вероятно се финансират по друг начин.  С други думи може да се наложи изготвяне на 
консолидиран АРП с оглед разбиране на нетните ползи от една част на проекта. 
Понякога проектната кандидатура се състои от няколко компонента, които имат силна връзка 
помежду си, но са сравнително самостоятелни. Да вземем например проект, състоящ се от ВЕЦ, 
води за напояване и съоръжения за отдих. Ако ползите и разходите от всеки компонент са 
независими, тогава компонентите са делими и могат да се приемат като независими проекти. На 
първо място оценяването на един такъв проект включва разглеждане на всеки компонент 
поотделно и на второ място, оценяване на възможни комбинации на отделните компоненти. 
Когато съществуват различни осъществими алтернативи за дадена част от проекта, за всяка 
алтернатива може да се изготви опростен АРП, който да улесни проверката на въздействието 
им върху цялостния проект (вж параграф 2.3.3). Например, един проект може да се състои от 
завършване на транснационална енергийна връзка по Трансевропейската енергийна мрежа 
(TEN–E). В този случай икономическата оценка се основава не върху цялата връзка, а 
единствено върху тази част от проекта, за която са възможни различни алтернативи. 
Инвеститорът следва да обоснове избора си при идентифициране на проекта, а проверителят 
има за задача да отсъди качеството на този избор. В случай че предметът на анализ не е ясно 
определен, проверителят може да изиска от вносителя да предостави в комплекта документи 
разяснения относно идентифицирането на проекта (“къде е другата половина на моста?”) 
 

ПРИМЕР: ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОЕКТ 

- Проект за главен път, свързващ град А с град Б, който е оправдан единствено поради очакването, че в близост 
до град Б ще бъде разположено летище, както и че по-голямата част от трафика ще бъде между летището и 
град А. проектът следва да се анализира в контекста на летищно-пътната система като цяло. 

- ВЕЦ, разположена в Х, която се предполага да обслужва ново енергоемко производствено съоръжение в У: 
отново, при положение че строителните работи са взаимнозависими за целите на оценяване на разходите и 
ползите, анализът следва да се интегрира, дори от ЕС да се изисква подпомагане единствено за частта от 
проекта, касаеща електрозахранването. 

- Мащабен производствен залесителен проект, финансиран с публични средства и оправдан с възможността за 
захранване със суровини на частна фирма за производството на целулоза: анализът следва да отчита разходите 
и ползите и от двата компонента, което означава проекта за залесяване и промишленото съоръжение. 

2.2.2 Косвени ефекти и ефекти в мрежата 
След индивидуализиране на проекта следва да се определят границите на анализа. Проектът 
оказва пряко въздействие върху потребители, работници, инвеститори, доставчици и др., но и 
косвено въздействие върху трети страни. Препоръчително е внимателно да се прецени риска от 
двукратно отчитане на ползите от проекта. 
По принцип, когато за ползите и разходите е посочена подходяща цена в сянка (вж 
Терминологичния речник и раздел 2.5), косвените въздействия на вторичните пазари не се 
включват в икономическата оценка. Въздействието от изграждане на главен път върху местния 
туристически сектор, напр. посредством създаване на нови работни места или допълнителна 
добавена стойност, не се включва в АРП, когато е използвана подходяща цена в сянка, както ще 
бъде обяснено по-долу (вж параграф 2.5.3). Като общо правило пазарните въздействия 
(количество или ценови промени) в незасегнати вторични пазари се игнорират, като се приема, 
че оценката е взела под внимание подходящите цени в сянка на основните пазари. Понякога това 
е трудно, особено в областта на транспорта и се налага разглеждане на някои вторични пазари, 
макар и с известна предпазливост, за да се избегне двукратно отчитане на ефекти (вж Акцент 
по-долу). 
По отношение на ефектите в мрежа (например отклонен пътен трафик при проект в сферата на 
транспорта), те се включват в АРП посредством подходящ модел на прогнозиране. Например 
при проект за изграждане на връзка за високоскоростни ж.п. линии, отклоненият трафик от 
традиционния ж.п. транспорт се отчита посредством последователен модел на търсенето на 
различни видове транспорт. Този конкретен проблем ще бъде обсъден по-долу в транспортните 
казуси в четвърта глава. 
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Доколкото е възможно положителните и отрицателните външни фактори (например външни 
фактори при екологични проекти) винаги се отчитат в анализа на разходите и ползите. Тъй като 
външните фактори не се покриват от финансовия анализ, те се оценяват и остойностяват в 
икономическия анализ (вж параграф 2.5.2). 
 
АКЦЕНТ: РАЗЛИЧАВАНЕ НА ПРЕКИ И КОСВЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИ С ОГЛЕД ИЗБЯГВАНЕ НА 

ДВУКРАТНО ОТЧИТАНЕ НА ПОЛЗИТЕ ПРИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА 

Преки ефекти: ефекти върху поведенчески избор в рамките на транспортната система (избор на маршрут, избор на 
вид транспорт, избор на час за потегляне и избор на дестинация) от потребители на тази част от мрежата, за която се 
отнася инициативата (например, брой потребители на ново- заплануван път). 

Преки ефекти в мрежата: ефекти върху поведенчески избор в рамките на транспортната система, пренесени от 
потоци в мрежата към останалите потребители на мрежата, които сами по себе си не са потребители на тази част от 
мрежата, за която се отнася инициативата (например, промяна в използването на влаковете в района, където е 
заплануван новият път). 

Косвени ефекти: ефекти извън транспортния пазар, които са резултат от транспортна инициатива и обикновено 
включват промени в изходящи ресурси, трудова заетост и местното население в определени местоположения (напр. 
местенето на домакинства в градовете поради наличието на по-добри връзки до местоработата им благодарение на 
новия път). 

Косвени ефекти в мрежата: ефекти върху транспортната мрежа от избори, направени на други пазари (пазари на 
недвижими имоти и земи, пазара на труда, производствени пазари и капиталови пазари), в резултат на промени в 
съвкупните разходи, възникнали вследствие на транспортна инициатива (например промененият трафик в рамките 
на града, поради местенето на повече домакинства в града заради новия път).. 

Източник: HEATCO (2004). 

2.2.3 Кой има право? 
В литературата за АРП въпросът за това “чии разходи и ползи се броят?” е известен още като 
въпроса за “приемливостта”, т.е. чие благополучие се брои при натрупване на нетните ползи. 
В някои случаи идентифицирането на “имащия правото” води до признаване на няколко 
обществени заинтересовани страни, тъй като разходите и ползите могат да бъдат поети и 
съответно натрупани от големи или малки категории икономически/обществени участници, в 
зависимост от географското равнище, прието в оценката. Например, в случая на 
високоскоростен влак, свързващ два големи града местното население може да претърпи щети 
в резултат на въздействието на проекта върху околната среда, но ако проектът се разглежда от 
национална гледна точка, то неговите ползи могат да надвишават разходите. 
Както споменахме в раздел 2.1.1 по принцип трябва да се реши дали при извършването на АРП 
се приема местна, регионална, национална, глобална перспектива или перспектива на ЕС. 
Подходящото равнище на анализ се определя спрямо мащаба и обхвата на проекта. Въпреки че 
е невъзможно да се предоставят стандартни норми, свързващи вида инвестиция с 
предварително определено равнище на анализ, проекти, принадлежащи към един и същ отрасъл 
често имат общ обхват на въздействия. Например, проектите в областта на транспорта се 
анализират от по-широка перспектива, дори и да се изпълняват в регионална рамка, тъй като 
могат да се приемат като част от една интегрирана мрежа. Същото важи и за енергоемко 
съоръжение, обслужващо ограничена територия, но принадлежащо към по-голяма система. По 
отношение на екологичните въпроси, свързани с емисии на CO2 се препоръчва глобална 
перспектива с оглед отразяване на ефектите върху изменението на климата, които по същество 
не са локални. За разлика от тях проекти в областта на управлението на водите и отпадъците са 
предимно (но не винаги) от локално естество. 
 
2.3 Технико-икономическо проучване за осъществимост и анализ на 
вариантите 
Настоящият раздел представлява общ преглед на основните характеристики на добрия подбор на 
проектен вариант. Този процес има за цел да предостави доказателства, че избраният проект 
може да бъде реално осъществен и представлява най-добрият вариант от всички осъществими 
алтернативи. 
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2.3.1 Идентифициране на вариантите 
След като веднъж е извършен анализ на обществено-икономическия контекст и потенциалното 
търсене на изходящите ресурси от проекта, следващата стъпка е да се идентифицира 
поредицата от варианти, които могат да гарантират постигането на целите на проекта. 
Ето няколко типични примерни варианта: 
- различни трасета или различно разпределение във времето на строителните работи, или 

различни технологии се разглеждат за транспортните проекти; 
- големи болнични заведения вместо по-широкото разпространение на здравни услуги 
посредством местни клиники; 
- разполагането на производствено съоръжение в област А, на по-близко разстояние до 

крайните пазари, срещу разполагането му в област Б, на по-близко разстояние до 
доставчиците; 

- различни видове организация за електроснабдяване при пиково натоварване; 
- подобрения за постигане на енергийна ефективност вместо (или в допълнение на) изграждането 
на нови електроцентрали. 
Основният подход при оценяването на всяка инвестиция има за цел да съпостави положението 
при осъществяване на проекта и при неосъществяването му. За да се избере най-добрия вариант 
е препоръчително да се опише базисния сценарий. Той обикновено представлява прогноза за 
бъдещето без осъществяване на проекта, т.е. “да се работи както обикновено" (BAU). 
Понякога тази алтернатива се означава като сценарий “да не се прави нищо”, понятие, което не 
означава, че операциите по налични услуги ще бъдат преустановени, а по-скоро че ще продължат 
да се осъществяват без допълнителни капиталови разходи. С две думи, BAU представлява 
прогноза при липса на инвестиции за това какво ще се случи за в бъдеще предвид разглеждания 
контекст. Този сценарий не е непременно евтин, тъй като за вече съществуващи 
инфраструктури предполага извършване на оперативни разходи и разходи по поддръжка. 
(както и касиране на генерираните приходи, ако има такива). 
При някои обстоятелства е препоръчително като първи проектен вариант да се разгледа проект 
от типа “минимално действие” срещу този “да се работи както обикновено”. Този сценарий 
предполага възникване на някои инвестиционни разходи, като например частично 
модернизиране на съществуваща инфраструктура, извън обхвата на текущите оперативни 
разходи и разходите по поддръжката. Следователно този вариант включва известна сума 
разходи за необходими подобрения с цел избягване на влошаване или санкции. В някои случаи 
публичните инвестиционни проекти се обосновават с необходимостта да гарантират 
съответствие с нови регламенти. Проектът с най-минимални разходи, който гарантира 
съответствие, е вариантът “да се направи минималното.” Това обаче не винаги е най-
благоприятният вариант и в някои случаи инвестиционните разходи за постигане на 
съответствие може да са значителни. В действителност може да съществуват и по-добри 
алтернативи (напр., бракуване на старата инфраструктура и изграждане на нова с друго 
местоположение или приемане на радикална промяна в предоставянето на услуги, напр., 
преминаване от ж.п. към “морски пътища”). 
След като дефинирахме сценария “да се работи както обикновено” и варианта “да се направи 
минималното” е необходимо да потърсим други възможни алтернативни решения на базата на 
технически, нормативни и управленчески ограничения, както и възможности на търсенето 
(алтернативите “да се направи нещо”). Един критичен риск от изкривяване на оценката е да 
бъдат пренебрегнати подходящи алтернативи, по-специално някои евтини решения (решения 
относно изграждане на управленчески капацитет, промени в ценообразуването, алтернативни 
инфраструктурни намеси). 
По принцип при разглеждане на варианти политиката на ценообразуване често е променлива на 
решението – и ще окаже въздействие върху изпълнението на инвестицията, не на последно 
място като повлияе на търсенето. Следователно трябва да се проучи връзката между всеки 
вариант и предположенията за тарифи или други цени. Комбинациите от местоположение, 
инвестиционни разходи, оперативни разходи, политики по ценообразуване и др. могат да 
предложат голям брой осъществими алтернативи, но обикновено само някои от тях са 
обещаващи и си заслужава да бъдат подробно оценени. Опитният анализатор на проекти 
обикновено се съсредоточава върху сценария “да се работи както обикновено”, варианта “да се 
направи минималното” и малък брой варианти от типа "да се направи нещо”. 
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2.3.1 Технико-икономически анализ 
Технико-икономическият анализ има за цел да идентифицира потенциални ограничения и 
съответни решения по отношение на технически, икономически, нормативни и управленчески 
аспекти. Необходимо е да се наблегне на разграничението между обвързващи ограничения 
(липса на човешки капитал, географски особености) и меки ограничения (специфични 
регламенти за тарифите), тъй като някои от последните могат да бъдат премахнати с помощта 
на подходящи политически реформи. Този аспект подчертава значението и необходимостта от 
координация между националните/регионалните политики и проектите. 
Един проект е осъществим ако концепцията му отговаря на технически, правни, финансови и 
други ограничения, отнасящи се до нацията, региона или конкретния обект. Осъществимостта е 
общо изискване за всеки проект и подлежи на внимателна проверка. Освен това, както вече 
споменахме може да съществуват няколко осъществими варианта на проекта. 
Типичните доклади за осъществимост, посветени на големи инфраструктурни проекти съдържат 
информация относно:  
- анализ на търсенето 
- налични технологии 
- производствен план (вкл. равнище на усвояване на инфраструктурата) 
- необходим персонал 
- мащаб на проекта, местонахождение, физически предпоставки, разположение във времето и 

изпълнение, фази на разширяване и финансово планиране 
- екологични аспекти. 
В редица случаи анализът на големи проекти изисква подробни съпътстващи проучвания 
(вж Приложение Й). 
 

АКЦЕНТ: АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНЕТО И ОСЪЩЕСТВИМОСТ 

Анализът на търсенето идентифицира необходимостта от инвестицията като извършва оценка на: 

- текущо търсене (посредством използване на модели и реални данни); 

- прогнози на търсенето (от макроикономически и отраслови прогнози и разчети за еластичността на 
търсенето спрямо относителните цени и доходите). И двете количествени измервания са съществена стъпка 
към формулиране на хипотеза относно индуцираното търсене на проекта и размера на неговия 
производствен капацитет. Необходимо е например да се изследва коя част от търсенето за публични услуги, 
железопътен транспорт или преработка на отпадъци ще бъде удовлетворена от проекта. Тези хипотези се 
проверяват като се анализират условията на сегашното и предстоящо снабдяване, които са независими от 
проекта и наличните технологични варианти. Тези варианти чссто не могат да бъдат идентифицирани по 
континуум от факторни комбинации, а се състоят от сравнително малък брой алтернативи, характеризиращи 
се с непоследователност (вж Приложение А). 

2.3.3 Подбор на варианти 
Съгласно регламентите на ЕС вносителят на проекти предоставя резултатите от технико-
икономическия анализ и анализа на вариантите. Основният резултат от подобен анализ е 
идентифицирането на най-обещаващия вариант, за който трябва да се изготви подробен АРП. 
Понякога този процес на подбор се управлява като част от подготовката по оперативна 
програма или главен план. 
Ето един пример за възможен подход на подбор, който вероятно ще отчете отрасловите 
специфики: 
- създаване на изчерпателен списък с алтернативни действия за постигане на поставените цели; 
- проучване на така създадения списък съгласно известни критерии за качество (напр. 

създаване на набор от точкови резултати предвид цялостна насоченост на политиката и/или 
технически съображения – надлежно обосновани в анализа) и създаване на кратък списък с 
подходящи алтернативи; 

- класифициране на вариантите и подбиране на предпочитани варианти въз основа на тяхната 
нетна настояща стойност от финансова и икономическа гледна точка. 
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След като веднъж са идентифицирани осъществими алтернативи "да се направи минималното”, 
както и малък брой от типа “да се направи нещо”, следва да се изготви опростен АРП за всеки 
вариант с цел класифицирането им5 
 
Опростеният АРП обикновено предполага съсредоточаване единствено върху ключови 
финансови и икономически таблици (вж по-долу), с приблизителни изчисления на данни, тъй 
като при диференциалния подход абсолютните стойности на разглежданите променливи са по-
малко важни отколкото при напълно разработената съпоставка на алтернативите.  
 
Изчислението на финансовите и икономически показатели за изпълнението на проекта се 
извършва чрез техниката на присъщите нетни ползи, която отчита разликите между разходите и 
ползите между алтернативата(вите) “да се направи нещо” и единствената недействителна 
алтернатива без изпълнението на проекта, т.е. сценария “да се работи както обикновено”. 
При някои извънредни обстоятелства е препоръчително да се пренебрегне варианта BAU  и за 
референтно решение да се използва сценарият “да се направи минималното”. Всъщност в някои 
случаи сценарият BAU (да не се прави нищо) се приема за недопустим, тъй като води до 
“катастрофални” последици (вж примера по-долу). 
 

ПРИМЕР: КАТАСТРОФАЛЕН СЦЕНАРИЙ “ДА НЕ СЕ ПРАВИ НИЩО” 

В практиката на оценяване на проекти е прието да се разгледат най-малко три варианта: “да не се прави нищо” (“да 
се работи както обикновено”), “да се направи минамалното” и “да се направи нещо”. В някои случаи първият 
вариант може да доведе до “катастрофални” последици, което налага неговото пренебрегване и използването за 
базисен сценарий на варианта “да се направи минималното”. 

В случай на остаряла инфраструктура в сферата на здравеопазването, например болнично заведение, което вече не 
може да се поддържа в експлоатация без извършване на ремонтни дейности, BAU би означавал прекъсване на 
обслужването, което може да е неприемливо за държавата. Базисният сценарий в този случай би трябвало да 
включва обновяване на инфраструктурата по начин, който ще гарантира поне минимално обслужване. На практика 
катастрофалният вариант “да не се прави нищо” ни заставя да разгледаме частично повторно инвестиране при 
варианта “да се направи минималното” като технически минималните капиталови разходи за поддържане на 
съществуващата услуга. Възможно да съществуват по-добри решения от типа “да се направи нещо”, например, да 
се изгради нова голяма инфраструктура на друго място или мрежа от по-малки клиники. 

 

Един от въпросите, които понякога възникват при обмисляне на възможността да се разширят 
или преструктурират същестуващи проекти е как да се “разпределят” инкременталните потоци 
между стария и новия капацитет. За съжаление обикновените счетоводни правила за 
разпределяне (напр., дялът на “старите” и “нови” приходи се приписва пропорционално на 
“стари” и “нови” капиталови разходи) често са подвеждащи. Правилният подход е винаги да се 
съпоставят сценария с изпълнението на проекта и този без изпълнението му, дори и по един 
схематичен начин. Следователно инкременталните приходи или ползите от спестено време, 
вследствие на изграждане на трето платно на съществуващ главен път с две платна с пътни 
такси, се съотнасят към прогноза за инкрементален трафик и не могат да се приемат за една 
трета от бъдещия трафик. 
В други случаи на проекти за осъвременяване или разширяване на предишна инфраструктура 
инкременталните ползи не винаги могат да получат количествено изражение по отношение на 
изходящите ресурси, тъй като последните изобщо не се променят. В тези случаи 
инкременталната полза често се оценява като вид подобрение, например в качеството на 
предлаганите услуги, или като избегнати разходи, поради прекъсвания на услугата (основава се 
на готовността за плащане за качество или непрекъснато електроснабдяване). 
 

ПРИМЕР: АНАЛИЗ НА ВАРИАНТИТЕ ПРИ ПРОЕКТ ЗА ВОДЕН ПЪТ, ПРЕСИЧАЩ МАГДЕБУРГ 
(ГЕРМАНИЯ) 

Водният път пресичащ Магдебург е част от канал в централна Германия, който пресича централните части на 
Германия от западната й част до източната, а именно от Рурската област до Берлин. Състои се от 918 м мост на 

                                                 
5 Ако въздействията от определени проекти трудно могат да се изразят в парични стойности, могат да се разгледат алтернативни 
подходи на оценяване, вж параграф 2.7 
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канала над река Елба и се притежава и управлява от Федерална агенция за водни пътища и военноморски флот в 
Германия. По време на предварителната оценка на проекта бяха разгледани три алтернативи от типа “да се направи 
нещо” в анализа на вариантите. 

- еднопосочен мост (не е възможно паралелно използване - 1 алтернатива), 

- двупосочен мост (мостът може да се използва и в двете посоки едновременно - 2 алтернатива), 

- алтернатива за изграждане на язовирна стена (независимост от равнището на водата на река Елба - 3 
алтернатива). 

Алтернативите бяха анализирани чрез прилагане на методологията на АРП и бяха съпоставени със ценария “да се 
направи минималното”, тъй като необходимостта от някои повторни инвестиции в съществуващата инфраструктура 
би възникнала дори и без изпълнението на допълнителни проекти. 

Всички анализирани алтернативи постигнали много добри икономически резултати, но “еднопосочният мост” над 
река Елба показал най-доброто съотношение ползи/разходи и следователно бе реализираният вариант.. 
Източник: EVA-TREN (2007). 

2.4 Финансов анализ 
Основната цел на финансовия анализ е да се използват прогнозните за парични потоци на 
проекта за изчисляване на подходящи показатели за нетна възвръщаемост. В настоящето 
ръководство фокусът на вниманието се поставя върху два финансови показателя: Финансовата 
нетна настояща стойност (ФННС) и финансова вътрешна норма на възвръщаемост (ФВНВ), 
съответно по отношение на възвръщаемост на инвестиционните разходи, ФННС(И) и ФНВ(И) 
и възвръщаемост на националния капитал, ФННС(К) и ФНВ(К). 
 
По-долу е представено описание на паричните входящи и изходящи потоци, които се вземат под 
внимание. Различните дефиниции на нетни парични потоци за изчисляване на показателите за 
изпълнение на проекта, използвани в ръководството (както и в международната практика по 
оценяване на проекти) не трябва да се бъркат със “свободни парични потоци” съгласно други 
счетоводни практики и по-специално използваните при стандартните фирмени отчети. 
Използваната в ръководството методология за определяне на финансовата възвръщаемост се 
състои в използване на подхода на сконтирания паричен поток (СПП). Това води до някои 
предположения: 
- отчитат се единствено входящи и изходящи парични потоци (обезценяване, резерви и други 

счетоводни елементи, които не отговарят на реалните потоци се пренебрегват); 
- определянето на паричните потоци на проекта следва да се основава на инкременталния 

подход, т.е. на базата на разликите в разходите и ползите между сценария с изпълнението 
на проекта (алтернативата “да се направи нещо”) и недействителния сценарий без 
изпълнението на проекта (BAU), разгледани в анализа на вариантите (вж параграф 2.3.1); 

- натрупването на парични потоци, които се проявяват през различните години налага 
въвеждането на подходящ финансов сконтов коефициент за изчисляване на настоящата 
стойност на бъдещите парични потоци (вж Акцент по-долу). 

 

АКЦЕНТ: ФИНАНСОВ СКОНТОВ КОЕФИЦИЕНТ 

Финансовият сконтов коефициент отразява алтернативната цена на капитала, дефинирана като “пропусната 
очаквана възвръщаемост вследствие пренебрегване на други  потенциални инвестиционни дейности за даден 
капитал” (ЕК Работен документ № 4: Насоки относно методологията за извършване на анализ разходи-ползи). 

Съществуват множество теоретични и практически подходи за определяне на референтната стойност, която се 
използва за нуждите на сконтиране при финансовия анализ. 

(вж Приложение Б). 

В това отношение е полезно позоваването на референта стойност. За периода на програмиране 2007-2013 г. 
Европейската комисия препоръчва като референтен параметър за алтернативната цена на капитала в дългосрочен 
план да се приеме реална норма в размер на 5%. 

Различните от референтната 5% стойности могат да бъдат оправдани по причина на специфични 
макроикономически условия в държавите-членки,  характера на инвеститорите (ПЧП проекти) и съответния сектор. 

С цел осигуряване на последователност в използването на сконтови коефициенти за сходни проекти в един и същи 
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регион/страна Комисията насърчава държавите-членки да предоставят в докумените за указания своя собствена 
референтна стойност за финансовия сконтов коефициент и  да я прилагат последователно при оценяване на проекти 
на национално равнище 
 
Финансовият анализ се извършва посредством последващи, взаимосвързани отчети (фигура 
2.2 и таблица 2.1): 

1. общ размер на инвестиционни разходи 
2. общ размер на оперативните разходи и приходи 
3. финансова възвръщаемост на инвестиционните разходи: ФННС(И) и ФНВ(И) 
4. източници на финансиране 
5. финансова устойчивост 
6. финансова възвръщаемост на националния капитал: ФННС(К) и ФНВ(К). 

Фигура 2.2 Структура на финансовия анализ 

 
 
Този подход ще бъде разгледан подробно в настоящия раздел. Акцентът се поставя върху 
следните теми: 
- времевият хоризонт за различните видове проекти 
- социална поносимост 
- принципа „замърсителят плаща”. 
- третиране на данъчно облагане 
- рентабилност на инвестицията – ФНВ(И) – нормално очакваната 
- корекция на инфлацията 
- публично-частно партньорство 
- възвръщаемост на капитала – ФНВ(К) – на (по възможност частни) инвеститори. 

Таблица 2.1 Финансовия анализ накратко 
 ФННС(И) УСТОЙЧИВОСТ ФННС(К) 
Общ размер на инвестиционните разходи    

Земя - -  
Сгради - -  

Оборудване - -  
Извънредна поддръжка - -  

Лицензи - -  
Патенти - -  

Други разходи за предварително производство - -  
Промени в оборотния капитал -(+) -(+)  

Остатъчна стойност* +  + 

1. Общ размер на 
инвестиционните разходи 

3. Финансова възвръщаемост 
на инвестицията – ФННС(И) 

5. Финансова 
устойчивост 

6. Финансова възвръщаемост 
на капитала – ФННС(К) 

4. Източници на 
финансиране 

2. Общ размер на 
оперативните разходи и 
приходи 
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Общ размер на оперативните разходи    
Суровини - - - 

Труд - - - 
Електричество - - - 

Поддръжка - - - 
Административни разходи - - - 

Други изходящи потоци    
Лихви  - - 

Изплащане на заеми  - - 
Данъци  -  

Общ размер на оперативните приходи    
Продукция X + + + 
Продукция Y + + + 

Източници на финансиране    
Помощ от Общността  +  

Национален публичен принос  + - 
Национален частен капитал  + - 

Заеми  +  
Други източници (напр. оперативни субсидии)  +  

*При изчисляване на дефицита тези позиции се включват в сконтираните нетни приходи (СНП), а не в сконтираните 
инвестиционни разходи (СИР), тъй като не се проявяват по време на инвестиционната фаза (вж Приложение I). Същото се 
отнася и за капиталовите разходи, които възникват по време на оперативната фаза (напр. замяна на оборудване с 
краткосрочен живот). 

Бележка: Знаците ‘-’ и ‘+’ посочват естеството на паричните потоци. Например, националния публичен принос се смята за 
входящ поток при проверка на устойчивостта на проекта и като изходящ поток при оценка на възвръщаемостта на 
националния капитал (К). 

2.4.1 Общ размер на инвестиционните разходи 
Първата логична стъпка при финансовия анализ е изчисляване на общия размер на 
инвестиционните разходи. Инвестиционните разходи могат да бъдат планирани за 
първоначалните няколко години, а някои не-рутинни разходи по поддръжка или подмяна - в по-
далечните години. Следователно е необходимо да се дефинира времевият хоризонт на проекта. 
Времеви хоризонт означава максималния брой години, за които се правят прогнози. Прогнозите 
относно бъдещото развитие на проекта следва да се формулират за период, който е подходящ с 
оглед на икономически полезния му живот и достатъчно дълъг, за да обхване вероятното 
средно-/дългосрочно въздействие на проекта. 
 
Въпреки че често инвестиционният хоризонт е неопределен при анализа на проекти е удобно да 
се допусне някакъв момент в бъдещето, когато всички активи и всички пасиви фактически ще се 
ликвидират едновременно. На теория именно това е моментът, когато могат да бъдат 
остойностени отчетите и да се потвърди дали инвестицията е успешна. Тази процедура изисква 
избор на определен времеви хоризонт. Изборът на времеви хоризонт може да има 
изключително важни последици за резултатите от процеса на оценяване и да окаже влияние 
върху определянето на процента на съфинансиране от ЕС. 
За повечето инфраструктурни проекти времевият хоризонт е най-малко 20 години; за 
производствените инвестиции, отново съвсем приблизително, той е около 10 години. При 
всички положения продължителността на времевия хоризонт не следва да надвишава 
икономически полезния живот на проекта. 
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На практика е полезно да се използва за съпоставка стандартна референтна стойност, 
диференцирана по отрасли и основана на някои общоприети международни практики. Таблица 
2.2 дава пример за това. Всеки вносител на проект обаче може да оправдае въвеждането на 
специфичен времеви хоризонт въз основа на специфични характеристики на проекта. 
 

Таблица 2.2 Референтен времеви хоризонт (години), 
препоръчван за периода 2007-2013 г. 
 
Проекти по отрасли Години 

Енергия 25 

Води и околна среда 30 

Железопътни линии 30 

Пътища 25 

Пристанища и летища 25 

Телекомуникации 15 

Промишленост 10 

Други услуги 15 

Източник: Разработка на авторите на данни от ОИСР и проекта 

 
След определяне на времевия хоризонт инвестиционните разходи се класифицират съгласно 
(таблица 2.3): 
- инвестиции в основен капитал, 
- начални разходи и 
- промени в оборотния капитал за цялостния времеви хоризонт. 

2.4.1.1 Инвестиции в основен капитал 
Фиксираните инвестиции често, но не винаги, представляват най-големия компонент от общите 
инвестиционни разходи. 
Информацията относно фиксираните инвестиции се взима от данните на технико-
икономическото проучване за пространствено разположение и технология. Под внимание се 
взимат данните за икрементални парични плащания, извършени по време на единни 
счетоводни периоди за придобиване на различни видове дългосрочни активи: земя, сгради, 
машини и др. 
Остатъчната стойност на фиксираните инвестиции следва да се включи в отчета за фиксираните 
инвестиционни разходи за крайната година с обратен знак (отрицателен, ако останалите са 
положителни), тъй като представлява входящ паричен поток.  

2.4.1.2 Начални разходи 
Според стандартната дефиниция от инвестиционно естество са всички тези разходи, направени с 
оглед ефектите, които ще се натрупат извън финансовия период, в който са извършени 
относителните плащания. Въпреки че данъчните правила не винаги позволяват 
капитализирането на тези разходи, препоръчително е те да бъдат включени в съвкупните 
инвестиционни разходи. Сред тях са няколко първоначални типа разходи като: подготвителни 
проучвания (включително и технико-икономическото проучване), разходи направени по време 
на фазата на изпълнение на проекта, договори за използване на консултантски услуги, разходи 
по обучение, развойна дейност, емитиране на акции и пр. 

2.4.1.3 Промени в оборотния капитал 
При някои видове проекти, в частност в промишления сектор, е налице значителна първоначална 
инвестиция в оборотния капитал. Нетният оборотен капитал се определя като разликата между 
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текущи активи и текущи пасиви. Неговото увеличение за един период от време отговаря на 
инвестиционни разходи. Изчислението му зависи от анализа на кредитно търсене от страна на 
клиенти или други потребители на услугата, от технологична и бизнес информация за средно 
необходимите стоково-материални запаси, информация за обикновено предлагания кредит от 
снабдители и за предположения по отношение на паричните средства, необходими във 
времето. 
 
Текущите активи включват: 
- вземания; 
- стоково-материални запаси във всеки етап от производствения процес; 
- пари в брой и друга нетна краткосрочна ликвидност. 
 
Текущите пасиви обхващат предимно задължения към снабдители (но не включват 
средни/дългосрочни дългове към снабдители на машини). 
Трябва да се отбележи, че подобно на текущите активи и текущите пасиви нетният оборотен 
капитал по естество представлява един фонд: за да се трансформира в поток се отчитат 
единствено инкременти натрупани година след година. В началото тези инкременти очевидно 
ще бъдат значителни, тъй като стоково-материалните запаси и останалите компоненти се 
изграждат за първи път, но в последствие ще се стабилизират и може дори да намалеят. в който 
случай съответно няма да има повече инвестиции в оборотния капитал или ще има деинвестиране. 

Таблица 2.3 Общ размер на инвестиционните разходи – млн. евро 
 ГОДИНИ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Земи -40          
Сгради -70          
Оборудване -43   -25   -26    
Извънредна поддръжка     -3      
Остатъчна стойност          12 
Общ размер дълготрайни активи (А) -153 0 0 -25 -3 0 -26 0 0 12 
Лицензи -1          
Патенти -4          
Други пред-производствени разходи -2          
Общ размер начални разходи (Б) -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Текущи активи (вземания, стоково-
материални запаси, пари) 

7 11 16 16 16 16 16 16 16 16 

Текущи пасиви 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 
Нетен оборотен капитал -5 -9 -13 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 
Вариации в работния капитал (В) -5 -4 -4 1 0 0 0 0 0 0 
Общ размер инвестиционни разходи 
(А+Б+В) 

-165 -4 -4 -24 -3 0 -26 0 0 12 

 
 
 
 
 
 
 
 

АКЦЕНТ: ОСТАТЪЧНАТА СТОЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА 

Сконтираната стойност на нетните бъдещи приходи след времевия хоризонт се включва в остатъчната стойност. По 
конкретно, това е настоящата стойност за година n от приходите, нетни от оперативни разходи, които проектът ще 
успее да генерира, поради оставащия потенциал на обслужване на дългосрочните активи, чийто икономически 
живот все още не е изчерпан. Последният ще се равнява на нула или ще бъде незначителен при въвеждане на 
достатъчно продължителен времеви хоризонт. Поради практически съображения обаче това не винаги е случаят, но 
тогава е важно да се запише като отрицателна инвестиция или като полза ликвидационната стойност на 
дългосрочните активи или оставащия капацитет за генериране на нетни приходи. С други думи остатъчната 
стойност може да се дефинира като фактическата ликвидационна стойност. 

Тя може да бъде изчислена по три начина: 

- чрез отчитане на остатъчната пазарна стойност на дълготрайните активи, както ако се продаваше в края на 
разглеждания времеви хоризонт; и на оставащите нетни пасиви; 

Това са разполагаеми средства, 
а не потоци. 

Остатъчната стойност винаги се 
включва в крайната година. В 
таблицата е с положителен знак, 
защото се счита за входящ поток, 
докато всички останали позиции 
са изходящи потоци. 

В тази и следващите таблици 
отрицателните фигури са 
изходящи потоци, а 
положителните – входящи 
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- чрез изчисление на остатъчната стойност на всички активи и пасиви, въз основата на стандартна счетоводна 
формула за икономическа амортизация (която обикновено е различна от амортизацията за определяне на данъците 
върху капиталовите приходи); 

- чрез изчисляване на нетната настояща стойност на паричните потоци в оставащите жизнени години на проекта. 
 

 
2.4.2 Общ размер на оперативните разходи и приходи 
Втората стъпка при финансовия анализ е изчисляването на общите оперативни разходи и приходи 
(ако има такива). 

2.4.2.1 Оперативни разходи 
Оперативните разходи представляват цялата информация за плащания, предвидени за 
закупуване на стоки и услуги, които не са от инвестиционно естество, тъй като се консумират в 
рамките на всеки счетоводен период. Тези данни могат да бъдат структурирани в таблица, 
включваща: 
- преки производствени разходи (консумация на материали и услуги, персонал, поддръжка, 

общи производствени разходи); 
- административни и общи разходи; 
- разходи по продажби и разпространяване. 
Всички тези компоненти взети заедно съставляват съвкупните оперативни разходи. 
При изчисляване на оперативните разходи всички позиции, които не водят до възникване на 
ефективни парични разходи следва да се изключат, дори обичайно да се включват във 
фирменото счетоводство (баланси и отчети за нетните приходи). По-специално следните 
позиции следва да се изключат, тъй като не съответстват на метода на сконтираните парични 
потоци: 
- амортизацията, тъй като не представлява реално парично плащане; 
- резерви за бъдещи разходи за подмяна в този случай също се изключват, тъй като 

обикновено не съответстват на реалното потребление на стоки или услуги; 
- условни резервни фондове, тъй като несигурността на бъдещите потоци се отчита при 

анализа на риска, а не чрез фигуративни разходи (вж параграф 2.6). 
 
Изплащането на лихвите се извършва по друг начин съгласно вида на последващия анализ: те не 
се включват при изчисляване на резултатите от изпълнението на инвестицията ФННС(И), но се 
включват в таблицата за анализ на възвръщаемост на капитала ФННС(К). Ще спрем вниманието 
си на този въпрос по-долу. 
Освен това капиталът, приходите или други преки данъци се включват единствено в таблицата 
за финансова устойчивост (като изходящ поток) и не се отчитат при изчисляването на 
ФННС(И) и ФННС(К), които се изчисляват преди приспадането. Това е продиктувано от 
мотивите да се избегне сложността и променливостта във времето и при правилата за облагане 
на капиталовите приходи в различните страни. 

2.4.2.2 Приходи 
Проектите могат да генерират свои собствени приходи от продажбата на стоки и услуги, 
например води, благоустройство или пътни такси от главни пътища. Тези приходи се определят 
от прогнозите относно количествата осигурявани услуги и техните цени. 
 

АКЦЕНТ: ПРИНЦИПА “ЗАМЪРСИТЕЛЯТ ПЛАЩА” 

Основополагащ принцип за оценяването на проекти в ЕС е, че заплаща замърсителят, който - съгласно 
регламентите - се използва за модулиране на размера на финансиране. Член 52 Регламент 1083/2006 гласи: 
“Приносът от фондовете може да бъде модулиран в зависимост от следните критерии: ( ... ) в) опазване и 
подобряване на околната среда, главно чрез прилагане на принципа на предпазните мерки, принципа на 
превантивните действия и принципа “замърсителят плаща”. За проекти съфинансирани от Общността размерът на 
финансиране следва да бъде модулиран с цел насърчаване на въвеждането на таксуващи системи за случаите, 
когато екологичните разходи за замърсяване и превантивни мерки се поемат от замърсителите. За транспортната 
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инфраструктура таксата следва да покрива не само инвестиционните разходи, но и външни разходи, оказващи 
въздействие върху околната среда. 

Въпреки че въвеждането на по-високи тарифи съгласно принципа “замърсителят плаща” обикновено означава по-
малък принос на финансиране от ЕС, една подходяща система за таксуване има благоприятен ефект върху 
финансовата устойчивост на проекта (параграф 2.4.5) и върху намаляване на рисковете, свързани с проекта. 
Понякога може да се наложи компромис между цени, които напълно отразяват разходите и съображенията за 
поносимост. Обикновено в индустриите по предоставяне на обществени услуги се наблюдава кръстосано 
субсидиране от интензивни (богати) потребители и слаби (бедни) потребители. Компромисното решение 
обикновено е задача на регулаторите на държавите-членки. Вносителите на проекти в тези индустрии следва да 
изготвят адекватно представяне и обсъждане на някои въпроси, които могат да повлияят на финансовото 
изпълнение на проекта. За разпределителното въздействие на тарифите и социалната поносимост виж 
Приложение Д. 

 
Обикновено изброените по-долу позиции не се отчитат при изчисляване на бъдещите приходи: 
- трансферни плащания или субсидии; 
- ДДС или други косвени данъци, с които фирмата облага консуматорите, тъй като те 

обикновено се изплащат обратно към фискалната администрация. 

В някои случаи (например в железопътния транспорт или водопроводите) инвеститорът може да 
не е същия орган, който ще експлоатира инфраструктурата (разделяне) и е възможно последният 
да плаща определени такси на инвеститора. Тези такси може да не отразяват всички разходи, 
като по този начин допринасят за създаването на финансов дефицит. Обикновено във 
финансовия анализ се отчитат приходите, които постъпват при собственика на 
инфраструктурата. Въпреки това, в зависимост от конкретния случай може да е полезно да се 
изготви консолидиран финансов анализ за двете страни. 
Нетните приходи от проекта се определят като се приспаднат паричните изходящи потоци на 
оперативните разходи от паричните потоци на приходите, както е показано в таблица 2.4. Те се 
изчисляват за всяка година от приетия времеви хоризонт. Този баланс обикновено е доста 
различен от брутната или нетната печалба в традиционния счетоводен смисъл (както 
споменахме, таблицата пренебрегва лихви, данъци върху капитала и доходите, амортизация и 
други позиции). 
 

Таблица 2.4 Оперативни приходи и разходи – млн. евро 
 ГОДИНИ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Суровини 0 -23 -23 -37 -37 -37 -37 -37 -47 -47 
Труд 0 -23 -23 -32 -32 -32 -32 -32 -38 -38 
Електричество 0 2 -2 2 -4 -4 -4 -4 -4 -4 
Поддръжка 0 -3 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 
Административни разходи 0 -5 -21 -21 -22 -22 -22 -22 -22 -22 
Общ размер оперативни разходи 0 -56 -75 -98 -101 -101 -101 -101 -117 -117 
Продукция X 0 27 60 64 64 64 64 64 64 64 
Продукция Y 0 15 55 55 62 62 62 62 62 62 
Общ размер оперативни разходи 0 42 115 119 126 126 126 126 126 126 
Нетни оперативни приходи 0 -14 40 21 25 25 25 25 9 9 
 
 
 
 
 

През началните години не възникват оперативни приходи или разходи, 
единствено инвестиционни разходи
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2.4.3 Финансова възвръщаемост на инвестицията 
След събиране на данни за инвестиционните разходи, оперативните разходи и приходите,  
следващата логична стъпка във финансовия анализ е оценяването на финансовата 
възвръщаемост на инвестицията. 
Необходимите показатели за проверяване на финансовите резултати от проекта са следните: 

- финансовата нетна настояща стойност на проекта (ФННС) и 
- финансовата вътрешна норма на възвръщаемост (ФВНВ). 
Финансовата нетна настояща стойност се дефинира като сумата, която се получава, когато 
очакваните инвестиционни и оперативни разходи на проекта (сконтирани по подходящ начин) 
се приспаднат от сконтираната стойност на очакваните приходи: 
 

ФННС =  
 
където St е баланс на паричен поток във време t (нетен паричен поток, таблици 2.5 и 2.8), а at е 
финансов сконтов коефициент, приет за сконтиране във време t (вж Акцент по-долу и 
Приложение Б). 
 

АКЦЕНТ: СКОНТОВ КОЕФИЦИЕНТ 

ННС е сумата S0...Sn  измерена от сконтов коефициент at, дефиниран като:      , където t е времето 
между 0 и n (времевия хоризонт) а i е референтен сконтов процент. 

В следната таблица е даден пример за величината на сконтовия коефициент и как той варира през различните 
години в зависимост от избора на сконтов процент. 

 

Години 1 2 5 10 20 30 40 50 

 
.952 381 
.909 091 

.907 029 

.826 446 
.783 526 
.620 921 

.613 913 
..385 543 

.376 889 

.148 644 
.231 377 
.057 309 

.142 046 

.022 095 
.087 204 
.008 519 

t = брой години 
 
Вътрешната норма на възвръщаемост се дефинира като сконтов процент, който поражда нулева 
ФННС: 
 

ФННС =  
 
Изчисляването на финансовата възвръщаемост на инвестицията (таблица 2.5) измерва 
капацитета на нетните приходи да отплатят инвестиционните разходи. 
 

АКЦЕНТ: КОРЕКЦИЯ СПРЯМО ИНФЛАЦИЯТА 

При анализа на проекти е обичайно използването на постоянни цени, т.е. цени, определени към базовата година. 
При финансовият анализ обаче прогнозата за номиналните цени може да разкрие очаквани промени в 
относителните цени; например, когато предварително е известно, че върху годишното увеличение на тарифите за 
продукцията на проекта е сложена “шапка” от регулатор, така че да не надхвърля темпа на инфлацията (RPI) минус 
X за промени в производителността ((RPI-X), докато някои разходи за входящите ресурси, например енергия, се 
очаква да нараснат с по-висок темп. Очакваните промени в относителните цени могат да окажат въздействие върху 
изчисляване на финансовата възвръщаемост на инвестицията. Ето защо се препоръчва използването на номинални 
цени при изготвяне на финансовия анализ, особено когато се очакват относителни ценови промени за в бъдеще. 
Когато анализът се извършва на базата на постоянни цени финансовият сконтов процент се изразява в реални 
стойности, докато текущите цени налагат използването на номинален финансов сконтов процент. Формулата за 
изчисляване на номиналния сконтов процент е следната: (1+n)=(1+r)*(1+i)  където: n – номинален процент, r – 
реален процент, i – темп на инфлация. 
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По-конкретно, финансовата нетна настояща стойност ФННС(И) и финансовата норма на 
възвръщаемост ФНВ(И) на цялостните инвестиционни разходи измерват резултатите от 
изпълнението на инвестицията, независимо от източниците или методите на финансиране. 
ФННС се дава в парично изражение (евро) и зависи от мащаба на проекта. Вторият 
показател е цяло число и представлява инвариант на мащаба. Предпочитаният показател 
обикновено е нетната настояща стойност, тъй като нормата на възвръщаемост може да 
бъде подвеждаща и не съдържа полезна информация относно “стойността” на проекта (за 
повече подробности вж Приложение В). 

Таблица 2.5 Оценяване на финансовата възвръщаемост на инвестицията – млн. евро 
 ГОДИНИ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Общ размер оперативни приходи 0 42 115 119 126 126 126 126 126 126 
Общ размер входящи потоци 0 42 115 119 126 126 126 126 126 126 
Общ размер на оперативни разходи 0 -56 -75 -98 -101 -101 -101 -101 -117 -117 
Общ размер инвестиционни разходи -165 -4 -4 -24 -3 0 -26 0 0 12 
Общ размер изходящи потоци -165 -60 -79 -122 -104 -101 -127 -101 -117 -105 
Нетни парични потоци -165 -18 36 -3 22 25 -1 25 9 21 
Финансова норма на възвръщаемост на инвестицията – ФНВ(И) -5.66% 
Финансова нетна настояща стойност на инвестицията – ФННС(И) -74.04 

 
 
 
 
 
Проверителят използва ФНВ(И) глвано за да прецени бъдещето изпълнение на инвестицията 
спрямо други проекти или спрямо желаната референтна норма на възвръщаемост. Нейното 
изчисление освен това допринася за решението дали проектът се нуждае от финансиране от ЕС: 
ако ФНВ(И) е по-ниска от приложения процент на сконтиране (или ФННС(И) е отрицателна) 
това означава, че приходите генерирани от проекта няма да покрият разходите и проектът се 
нуждае от финансиране от ЕС. Често такъв е случаят с обществени инфраструктури, отчасти 
поради тарифната структура на тези отрасли. 
 

АКЦЕНТ: ОБИЧАЙНАТА ОЧАКВАНА РЕНТАБИЛНОСТ 

Обичайната очаквана рентабилност на инвестицията е тази норма на възвръщаемост, която осигурява достатъчно 
доходи, за да се покрият алтернативните разходи на входящите ресурси. Регламените на ЕС относно намеси от 
страна на фондовете разглеждат обичайната очаквана рентабилност, за да се избегне предоставяне на прекомерно 
финансиране. 

Обикновено, за да изисква един проект принос от фондовете, нетната настояща стойност на инвестицията следва да 
е отрицателна (а финансовата норма на възвръщаемост да е по-ниска от приложения сконтов процент). Много ниска 
или дори отрицателна финансова норма на възвръщаемост не означава непременно, че проектът не е в съответствие 
с целите на Фондовете, а просто, че не е жизнеспособен на финансовия пазар. Тъй като ФННС(И) обикновено е 
положителна за продукти в промишления сектор (промишленост или телекомуникации) се прилагат специфични 
правила съгласно регламентите за държавна помощ. Сред различните сектори се наблюдават големи вариации по 
отношение на рентабилността, като някои сектори са по-рентабилни от други. В частност, проектите в 
промишления сектор са най-рентабилни, докато проектите за водоснабдяване и опазване на околната среда 
обикновено показват най-ниска рентабилност. 

В следната таблица е посочен пример от разгледана ФНВ(И) от (без баланс) извадка на инвестиционни проекти, 
спонсорирани от ЕС в предишни периоди на програмиране. 

 

 Брой проекти ФНВ(И)% 

средно 

ФНВ(И)% 

Стандартно 
отклонение 

Средно за 
отрасъл/средно 

общо 

Производство на енергия (а) 2 5.10 6.20 1.6 

Пренос и разпределение на енергия (б) 5 3.08 3.86 1.0 

Пътища и магистрали (б) 16 -0.75 5.13 -0.2 

Железопътни линии и метро (б) 19 0.33 3.73 0.1 

Пристанища, летища (б) 19 1.79 6.21 0.6 

Финансовата норма на възвръщаемост на инвестицията се 
изчислява като се отчетат съвкупните инвестиционни разходи и 
оперативни разходи като изходящи потоци и приходите като 

входящ поток. Измерва капацитета на оперативните приходи да 
поддържат инвестиционните разходи. 

За изчисляване на тази стойност е използван 
сконтов коефициент от 5%. 
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Водоснабдяване и пречистване на 
отпадъчни води (б) 

90 0.77 6.03 0.2 

Преработване на солидни отпадъци (б) 31 -3.36 4.65 -1.1 

Индустрии, други производствени 
инвестиции (а) 

64 19.60 14.60 6.2 

Други (б) 7 1.83 7.12 0.6 

ОБЩО 253 3.15 6.39 1.0 

а: програмен период 1994-1999 г.; б: програмен период 2000-2006 г. 

За възвръщаемост на проекти-бенефициенти по ИСПА, вж Флорио и Вигнети (2006 г.) 
Източник: Авторски изчисления на данни, налични в ГД Регио 
 

2.4.4 Източници на финансиране 
Четвъртата стъпка при финансовия анализ е да се идентифицират различните източници на 
финансиране, за да се изчисли общия размер на финансовите ресурси на проекта (Таблица 2.6). 
В контекста на съфинансирани проекти от ЕС основните източници на финансиране са 
следните: 
- подпомагане от Общността (грант (безвъзмездна помощ) от ЕС); 
- национален публичен принос (безвъзмездна помощ или капиталови субсидии на централно, 
регионално или местно правителствено равнище); 
- национален частен капитал (частен капитал при ПЧП, вж Акцент по-долу и Приложение Ж); 
- други източници (заеми от ЕИБ, заеми от други заемодатели). 

За определянето на безмъзмездната помощ от ЕС виж Приложение З. 

 
АКЦЕНТ: ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА (ПЧП) 

Таблица 2.6 показва, че инвестиционни проекти съфинансирани от ЕС могат освен това да бъдат финансирани и от 
частни инвеститори. ПЧП могат да се окажат важен инструмент за финансиране на инвестиционни проекти при 
наличие на подходящ обхват за включване на частния сектор. Разпространената нагласа сред частните 
икономически играчи към публичното финансиране обикновено се състои в търсене на средства за нуждите на 
частни инвестиции и основният проблем в привличането на частни инвеститори идва от техните различни цели, 
стремежи и по-голямото им нежелание да поемат рискове в сравнение с обществените органи. Ако се предоставят 
подходящи стимули обаче, частните играчи могат да играят активна роля във финансирането на проекти. Разбира 
се, във всеки един етап от проекта трябва да се защитава общественият интерес, от идейния проект до изпълнението 
му и да се решат други въпроси, като свободен достъп до пазарите, конкурентноспособност и поносимост. 

Съществуват много видове ПЧП, които обикновено зависят от спецификата и особеностите на всеки един проект. 
Особено внимание следва да се обърне на правната структура на ПЧП, тъй като тя може да окаже влияние върху 
допустимите разходи по проекта. По-конкретно, в контекста на финансовия анализ може да се увеличи 
финансовият сконтов процент, за да отрази по-високите алтернативни разходи на капитала към частния сектор. 
Частният инвеститор може да предостави подходящи доказателства, напр. минала възвръщаемост на инвеститора в 
подобни проекти. При ПЧП обикновено, но не винаги, публичният партньор е собственикът на инфраструктурата, а 
частният партньор е операторът, получаващ приходи посредством изплащания на такси. Не е желателно 
финансовият анализ да се извършва единствено от гледна точка на собственика на инфраструктурата и 
следователно се използва консолидиран анализ, за да се избегнат грешки в резултат на двукратно отчитане на 
разходите/ползите. За повече подробности относно ПЧП и изводите от определянето на финансовия дефицит виж 
Приложение Ж 
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Таблица 2.6 Източници на финансиране – млн. евро 

 ГОДИНИ 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Помощ от Общността 
Местно равнище 
Регионално равнище 
Централно равнище 
Национален публичен принос 
Национален частен капитал 
Заеми от ЕИБ 
Други заеми  
Други източници 
Общо финансови ресурси  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.5 Финансова устойчивост 

След като вече са определени инвестиционните разходи, оперативните приходи и разходи и 
източниците на финансиране е възможно и важно да се определи финансовата устойчивост на 
проекта. Един проект е финансово устойчив, когато не носи риск от изчерпване на паричните си 
средства за в бъдеще. От съществено значение тук е времевото разпределение на парични 
постъпления и плащания. Учредителите на проекти следва да онагледят в рамките на времевия 
хоризонт по проекта последователното съответствие между източниците на финансиране 
(включително приходи и всякакви парични трансферни плащания) с изходящите плащания за 
всяка от годините. Устойчивостта е налице, ако нетният поток, изчислен в реда за 
кумулативния генериран паричен поток, е положителна величина за всяка от разглежданите 
години. 

Разликата между входящите и изходящи потоци ще илюстрира дефицита (вж примера по-долу) 
или излишека (таблица 2.7), които ще се натрупват всяка година. 
Входящите потоци включват: 
- всякакви възможни приходи от продажбата на стоки и услуги; 
- нетната парична сума от управлението на финансови ресурси. 
 
Динамиката на входящите потоци се измерва спрямо изходящите потоци. Те са свързани с: 
- инвестиционни разходи, 
- оперативни разходи, 
- връщане на изплатени заеми и лихви, 
- данъци, 
- други плащания (дивиденти, бонуси при пенсиониране и др.). 

Важно е да се постигне увереност, че проектът не рискува да изпадне в недостиг на средства, 
дори когато получава съфинансиране от ЕС. Възможно е нормата на възвръщаемост ФНВ(И) 
да покаже, че в дългосрочен план инвестицията няма да се окаже рентабилна от финансова 
гледна точка. В такъв случай вносителят трябва да определи какви ресурси, ако има такива, ще 
използва проектът след преустановяване на субсидията от ЕС. За производствените 
инвестиции се прилагат специални правила съгласно регламентите за държавна помощ (вж 
първа глава). 
Когато преди изпълнението на проекта съществува инфраструктура, управлявана от определен 
оператор, може да възникне въпросът относно цялостната финансова устойчивост на оператора 
след осъществяването на проекта. Тази оценка се отнася до един по различен и обстоен въпрос, 
който излиза извън обсега на АРП. Докато в някои специални случаи финансовата устойчивост 
на проект, който “е сам по себе си” не може да се докаже лесно, оценката на дългосрочната 

Заемът в този случай е входящ 
поток и се приема за финансов 

ресурс от трети страни. 

Показаната сума е грубо приблизително изчисление. За 
точно определяне на помощта от ЕС, вж приложение В. 
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финансова позиция на община, оператор на железопътен транспорт или пристанищен орган и 
др. очевидно предполагат допълнителен анализ и извършване на одит. Изборът на 
бенефициенти в добро финансово здраве обикновено е задача на държавите-членки6. 
При анализа на проекти една опростена таблица, като 2.7 по-долу, показва, че проектът сам по 
себе си покрива своите разходи посредством подходяща комбинация от приходи и капиталови 
финанси. Ако съществуват някакви особени грижи относно цялостната финансова позиция на 
бенефициента, те ще бъдат разгледани отделно от управляващите органи и службите на ЕК. 

Таблица 2.7 Финансова устойчивост – млн. евро 
 ГОДИНИ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Общо финансови ресурси 165 25 0 10 0 0 0 0 0 0 
Общо оперативни приходи 0 42 115 119 126 126 126 126 126 126 

Общо входящи потоци 165 67 115 129 126 126 126 126 126 126 
Общо оперативни разходи 0 -56 -75 -98 -101 -101 -101 -101 -117 -117 
Общо инвестиционни разходи -165 -4 -4 -24 -3 0 -26 0 0 0 
Лихва 0 0 0 0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0 
Изплащане на заеми  0 0 0 0 _o -2 -2 _o -2 0 
Данъци 0 -6 _7 -8 _9 -9 -9 _9 -9 -9 

Общо изходящи потоци -165 -66 -86 -130 -115.2 -112.2 -138.2 -112.2 -128.2 -126 
Общо паричен поток 0 1 29 -1 10.8 13.8 -12.2 13.8 -2.2 0 
Кумулиран нетен паричен поток 0 1 30 29 39.8 53.6 41.4 55.2 53 53 

 
 

 

 

ПРИМЕР: ФИНАНСОВО НЕУСТОЙЧИВ ПРОЕКТ 

Следната таблица дава пример за проект, който не е устойчив от финансова гледна точка: 
 ГОДИНИ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Общо финансови ресурси 165 25 0 10 0 0 0 0 0 0 
Общо оперативни приходи 0 45 115 125 108 115 115 115 115 115 
Общо входящи потоци 165 70 115 135 108 115 115 115 115 115 
Общо оперативни разходи 0 -56 -98 -98 -101 -101 -101 -101 -101 -101 
Общо инвестиционни разходи -165 -6 2 -24 -3 0 -26 0 0 0 
Лихва 0 0 0 0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0 
Изплащане на заеми  0 0 0 0 -2 _2 _2 -2 _2 0 
Данъци 0 -6 _7 -8 -9 -9 -9 -9 -9 0 
Общо изходящи потоци -165 -68 -107 -130 -115.2 -112.2 -138.2 -112.2 -112.2 -101 
Общо паричен поток 0 2 8 5 _7.2 2.8 -23.2 2.8 2.8 14 
Кумулативен нетен паричен поток 0 2 10 15 7.8 10.6 -12.6 -9.8 -7 7 
Проектът не е устойчив, тъй като кумулативният нетен паричен поток е отрицателен през 7-та, 8-та и 9-та година. 

2.4.6 Финансова възвръщаемост на капитала 
Последната стъпка в анализа е оценяването на финансовата възвръщаемост на капитала 
(таблица 2.8). Целта на това изчисление е да се разгледа изпълнението на проекта от гледна 
точка на подпомогнатите обществени и по възможност частни лица в държавите-членки. Тези 
лица със сигурност ще се радват на увеличение в потенциалната им нетна възвръщаемост по 
проекта, само защото Европейския съюз им предоставя безвъзмездна помощ. С други думи за 
даден разход по инвестицията бенефициентът (“собственикът” на проекта) ще трябва да вложи 
по-малко капитал, тъй като данъкоплатците от ЕС покриват част от разходите по проекта. В 
действителност мотивите за самата безвъзмездна помощ от ЕС в рамките на Кохезионната 
политика е да се увеличат възможностите за инвестиции посредством изместване в 
капиталовите нужди. 
Най-добрият подход за отчитане на този ефект е съсредоточаването върху средствата, 
предоставени от бенефициента (“след гранта от ЕС”), включително тези средства, които трябва 

                                                 
6 С други думи е необходимо да се осигури финансова стабилност, за да може проектът да покрие разходите си без да доведе до 
недостиг от средства. Още повече, че когато е трудно да се докаже финансовата стабилност на самостойния проект, какъвто е 
случаят с някои проекти за вече съществуващи инфраструктури, може да се наложи провеждане на отделен одит, за да се изясни 
финансовата ситуация на оператора 

Изплатеният заем тук се счита за изходящ 
поток. Позицията на заема като входящ 
поток се включва в източниците на 

финансиране (табл.2.6) 

Финансовата устойчивост се потвърждава 
ако кумулираният нетен паричен поток е по-
голям от нула за всички разглеждани години
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да се предоставят като национален публичен принос, частен капитал, ако има такъв, както и 
необходимостта да се изплатят обратно заеми и лихви към трети страни финансисти. 
За тази цел е препоръчително да се създаде отчет където изходящите потоци са: оперативните 
разходи, националния (публичен или частен) капиталов принос към проекта; финансови 
ресурси на трети страни във времето, когато са възстановени; съответните лихви по заемите. 
Входящите потоци са единствено оперативните приходи (ако има такива) и остатъчната 
стойност (включително всички активи и пасиви в крайната година). Таблица 2.8 илюстрира този 
отчет и при сравнение с таблица 2.5 читателите могат да видят, че първата акцентира върху 
източниците на национални средства, докато втората съсредоточава вниманието върху общия 
размер на инвестиционните разходи, като останалите елементи са същите. 
Финансовата нетна настояща стойност на капитала ФННС(К) е сумата от нетните сконтирани 
парични потоци, които се натрупват в полза на вносителя на проекта в резултат от изпълнението 
на инвестиционния проект. Финансовата норма на възвръщаемост на капитала ФНВ(К) определя 
възвръщаемостта за националните бенефициенти (комбинация от публични и частни). 
При изчисляване на ФННС(К) и ФНВ(К) се отчитат всички източници на финансиране, с 
изключение на приноса от ЕС. Тези ресурси се приемат като изходящи потоци (в отчета за 
финансова устойчивост те са входящи потоци), наместо инвестиционни разходи (както се 
процедира при изчисляване на финансовата възвръщаемост на инвестицията). 
Дори ако очакваната стойност на ФНВ(И) е много ниска или дори е отрицателна величина за 
публични инвестиции (особено за определени отрасли, като водния), то ФНВ(К) често е 
положителна. Стандартният финансов сконтов процент в контекста на ЕС е 5% в реално 
изражение и възвръщаемостта за бенефициента по принцип следва да бъде съпоставена с тази 
референтна стойност (вж Приложение В). Всъщност ако проектът очаква съществена 
положителна ФНВ(К), това показва, че безвъзмездната помощ от ЕС ще доведе до печалби над 
нормалните за националните бенефициенти. 
При ПЧП в проекта участват частни бенефициенти. От тяхна гледна точка всяка безвъзмездна 
помощ, независимо дали е предоставена от ЕС или от националния публичен сектор се 
пренебрегва при изчисляване на възвръщаемостта на собствения им капитал (Kч). Примерът 
по-долу дава опростен начин за определяне на финансовата възвръщаемост към частните 
инвеститори на капитала. 

Таблица 2.8 Оценяване на финансовата възвръщаемост на националния капитал – млн. 
евро 
 ГОДИНИ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Общо оперативни приходи 0 42 115 119 126 126 126 126 126 126 
Остатъчна стойност 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

Общо входящи потоци 0 42 115 119 126 126 126 126 126 138 
Общо оперативни разходи 0 -56 -75 -98 -101 -101 -101 -101 -117 -117 
Лихви 0 0 0 0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0 
Изплащане на заеми 0 0 0 0 -2 2 -2 -2 2 0 
Национален частен принос -40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Национален публичен принос -65 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо изходящи потоци -105 -81 -75 -98 -103.2 -103.2 -103.2 -103.2 -119.2 -117 
Нетен паричен поток -105 -39 40 21 22.8 22.8 22.8 22.8 6.8 21 
Финансова норма на възвръщаемост на националния капитал – ФНВ(К) 5.04% 
Финансова нетна настояща стойност на капитала – ФННС(К) 0.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансовата вътрешна норма на възвръщаемост на националния 
капитал се изчислява с изходящи потоци, включващи 
националния (публичен и частен) капитал, когато е изцяло 
внесен, финансовите заеми към момента, когато са изплатени, в 
допълнение към оперативните разходи и съответните лихви, 
докато приходите са входящите потоци. Не се отчита 
безвъзмездната помощ от ЕС.

За изчисляването на тази 
стойност е приложен сконтов 
коефициент от 5%. 
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ПРИМЕР: ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИРАНИЯ КАПИТАЛ ЗА ЧАСТНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ 
В рамките на периода за програмиране 2007-2013 г. безмъзмездната помощ от ЕС финансира само част от 
финансовия дефицит на проекта, а оставащата част от капиталовите разходи следва да бъде посрещната посредством 
други източници на финансиране, включително заеми и частен принос. 
Следната таблица дава пример в цифри на възвръщаемостта на инвестирания капитал за хипотетичен частен 
инвеститор, експлоатиращ обществено дружество “Водоснабдяване и канализация”. 
Да вземем голям проект (стойностите са сконтирани): 
- Общи инвестиционни разходи M€280 
- Общи оперативни разходи M€512 
- Общи оперативни приходи M€576 
- Финанцов дефицит 79% 
- Лихви по заемите 10% 
- Сконтов процент 5% 
- Остатъчната стойност тук се изключва, тъй като при много договори за ПЧП инфраструктурата се връща на 
публичния сектор в края на периода. 
Източници на финансиране: 
- грант от ЕС = M€159 
- Национален публичен принос = M€73 
- Частен капитал = M€38 
- Заем от ЕИБ = M€10 

 
 ГОДИНИ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Общо оперативни ресурси 0 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Общо входящи потоци 0 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
Общо оперативни разходи 0 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 
Лихви 0 0 0 0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0 
Изплащане на заеми 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 0 
Концесионна такса към публичния партньор 0 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 0 
Частен капитал -38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо изходящи потоци -38 -65.6 -65.6 -65.6 -67.7 -67.7 -67.7 -67.7 -67.7 -64 
Нетен паричен поток -38 6.45 6.45 6.45 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 8 
Финансова норма на възвръщаемост на частния капитал – ФНВ(Кч) 5.6% 
Финансова нетна настояща стойност на частния капитал – ФННС(Кч) 0.94 

 
 

2.5 Икономически анализ 
Икономическият анализ оценява приноса на проекта към икономическото благосъстояние на 
региона или страната. Той се прави от гледна точка на цялото общество, а не само на 
собствениците на инфраструктурата, за разлика от финансовия анализ. Ключовата концепция 
тук е използването на счетоводни цени в сянка, базирани на социални алтернативни разходи, 
вместо наблюдаваните изкривени цени. 
Наблюдаваните цени на входящите и изходящи ресурси може и да не отразяват социалната им 
стойност (т.е. тяхната социална алтернативна цена), тъй като някои пазари са социално 
неефективни или изобщо не съществуват. Пример за това са монополните и олигополни пазари, 
където в цената има добавка над пределните разходи; търговските бариери, където потребители 
плащат повече отколкото би им се наложило някъде другаде. Цените, получени в резултат на 
пазарни несъвършенства и ценова политика или политика на свиване в публичния сектор е 
възможно да не отразяват алтернативната цена на входящите ресурси. В някои обстоятелства 
това може да се окаже от значение при оценяването на проекти. Докато финансовите данни са 
важни поради бюджетни причини, те могат да се окажат заблуждаващи в качеството си на 
показатели за балгосъстоянието. 
Когато пазарните цени не отразяват социалните алтернативни цени на входящите и изходящи 
ресурси обичайният подход е те да бъдат преобразувани в счетоводни цени с помощта на 
подходящи конверсионни индекси, ако има налични такива от органа по планиране (вж 
параграф 2.5.1). 
В други случаи е възможно да са налице разходи и ползи по проекта, за които няма пазарни 
стойности. Проектът може да оказва въздействие, за което няма пазарна цена, като например 
въздействие върху околната среда, обществото или здравето на човека, но което въпреки това е 
от значение за постигане на целите на проекта и следователно следва да бъде оценено и 
включено в оценката на проекта. 
При липса на пазарни стойности тези ефекти могат да бъдат монетизирани посредством 
различни техники, отчасти в зависимост от естеството на разглежданите ефекти (вж пар. 2.5.2). 
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“Паричната" оценка в този случай няма финансови импликации. “Парите” в АРП са просто 
удобна метрична величина и по принцип може да се използва всякаква numeraire. В контекста 
на фондовете на ЕС използването на еврото като разчетна единица както за финансовия, така и 
за икономическия анализ, има явни презентативни предимства. 
Предлаганият в ръководството стандартен подход, който е в съответствие с международни 
практики (вж референтния раздел) е да се премине от финансовия към икономическия анализ, 
като се започне с отчета в таблица 2.5 (резултатите от изпълнението на инвестицията, 
независимо от източниците й на финансиране). За тази цел се прилагат подходящи 
конверсионни индекси за всяка от входящите и изходящи паричи позиции с цел създаване на 
нов отчет (Фигура 2.3), който включва също така социалните ползи и социалните разходи. 

Тази методология е обобщена в пет основни стъпки: 
- преобразуване на пазарните в счетоводни цени; 
- парично изразяване на непазарни въздействия; 
- отчитане на допълнителни косвени ефекти (ако е приложимо); 
- сконтиране на изчислените разходи и ползи; 
- изчисляване на икономическите показатели за изпълнение (икономическа нетна настояща 

стойност, икономическа норма на възвръщаемост и съотношение П/Р). 

В този раздел са разяснени тези пет стъпки и същевременно се акцентира върху следните теми: 
- стандартен конверсионен индекс; 
- обменен курс в сянка; 
- пределната стойност на публични фондове; 
- надница в сянка (вж приложение Г); 
- социалната норма на сконтиране (вж приложение Б). 
 
Докато подходът посочен в настоящето ръководство е в съответствие с добре установени 
международни практики, националните указания за изготвяне на АРП в държавите-членки 
могат да бъдат по-конкретни по отношение на определени въпроси. В някои отрасли, в 
частност транспорт, може да е по-практично да се започне направо с икономическия анализ и 
след това да се пристъпи към финансовия анализ. В действителност при повечето от 
транспортните проекти по-голяма част от икономическите ползи се генерира от спестеното 
време. Една малка част от съвкупните ползи по проекта може да се обуславя от ползи, 
генерирани от финансови парични потоци (основно в резултат на разликата между 
оперативните разходи и разходите по поддръжка (ОП) между базисния сценарий и 
инвестиционната алтернатива). При тези обстоятелства не би било практично да се изчислява 
конверсионен индекс с цел трасформиране на финансовите ползи в икономически ползи. В 
действителност последователността на анализа (от финансов към икономически или обратно) 
не е напълно уместна, тъй като много въпроси са свързани (прогнози за търсенето, 
инвестиционни разходи, разходите за труд), а процесът на оценяване е итеративен и следва да 
представи една завършена картина на резултатите от изпълнението на проекта. Следователно 
последователността в изготвяне на различните анализи е по-скоро въпрос на презентация 
отколкото на същина. 
 
АКЦЕНТ: ТЕОРИЯТА ЗА АРП НАКРАТКО: ЧАСТИЧНИ СРЕЩУ ОБЩИ ПОДХОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

НА РАВНОВЕСИЕТО 

Първоначалната идея за АРП може да бъде проследена до дейността на френския инженер Жюл Дюпюи (1848). Той 
предлага използването на понятието, което по-късно става известно като “потребителска горница”. Идеята е 
доразвита в Кембридж и интегрирана в модела за горницата на производителя от Алфред Маршъл и Сесил Пиго и 
сега се включва в стандартния увод към микроикономиката. Предвид Маршъловата крива на търсене и крива на 
предлагане на един пазар потребителската горница представлява излишъка на готовността за плащане над 
заплатената цена, а горницата на производителя е излишъка на приходите над разходите. Като се обобщат тези две 
мерки на благосъстоянието се получава първият компонент на социалното благосъстояние, свързан с наличието на 
дадена стока. За да се получи цялата картина обаче е необходимо да се включат ефектите върху благоденствието 
на други (вторични) пазари, поради наличието на ефекти на допълняемост и замяна. Освен това трябва да се отчетат 
външните фактори. При частичното равновесие АРП на практика означава измерване на ефекти върху различни 
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субекти и тяхното събиране. Освен това, ако има свиване на някои пазари, ако потребителите и производителите 
не са достатъчно добре информирани, ако се наблюдават ефекти на доходите, тогава за приложния икономист 
възникват допълнителни въпроси относно изчисленията и различни дефиниции на промените в благосъстоянието. 
Бордмън и др. (2006 г.) предлага обширен и достъпен преглед на подхода за частично равновесие. 

През 70-те години на 20 век е предложена различна рамка за АРП в резултат на проучвания, възложени от ОИСР 
(Литъл и Мирлис, 1974 г.), ЮНИДО (Марглин, Дасгупта и Сен, 1972 г.), Световната банка (Скуайър и Ван дер 
Так, 1975 г.). Тези изследователи, сред които двамата бъдещи нобелови лауреати по икономика (Джеймз Мирлис и 
Амартия Сен) стигат до извода, че подходът за частичното развновесие може да се окаже неефикасен, особено в 
по-малко развитите икономики, където цените в голяма степен са изкривени. Предлагат да се изчисли набор от 
“цени в сянка”. Те представляват решението на проблем, засягащ социалното планиране и следва да се прилагат 
систематично при изчисляване на социалните ползи в сянка от проекти. Цени в сянка или икономически ползи 
представляват общи мерки за равновесие, които се дефинират по такъв начин, че да включват всички преки и 
косвени ефекти, така че – ако си запознат с тях – не е необходимо да събираш ефектите върху благополучието за 
всеки отделен пазар и за всеки субект. И така, ако проектът показва положителна нетна настояща стойност по 
отношение на цените в сянка, това означава, че той ще доведе до увеличаване на общественото благоденствие. 
Дрезе и Стерн (1987 г.) предлагат теоретична презентация на АРП по отношение на общото равновесие, която сега 
се приема за установен стандарт и хвърлят светлина върху връзката между политики, проекти и цени в сянка; за 
неформално представяне на подхода в контекста на ЕС и съответната информация и стимули виж Флорио 
(2007 г.). 

Тъй като прякото изчисляване на цени в сянка с помощта на общ модел за икономическото равновесие е ограничено 
поради липсата на данни, са предложени съкратени пътища за извършване на изчислението. Най-популярният сред 
тях е правилото на Литъл Мърлес за граничните цени за търгуеми стоки и правилото за дългосрочните пределни 
цени за нетъргуеми стоки. Тъй като приложният анализ по разходи и ползи често се сблъсква с ограничения в 
данните, изборът на частичен спрямо общ подход за равновесието е по-скоро въпрос на удобство. Освен това АРП е 
разработен като набор от малко или много взаимносвързани области (в частност, транспорт, околна среда, 
здравеопазване), всяка от които се отличава със собствени традиции и стил, независимо от наличието на обединяващи 
принципи. Практиката показа, че при оценяването на проекти често се използва комбинация от рамки на общо и 
частично равновесие. 
В настоящето ръководство е предложен подход, който в голяма степен се базира на рамката за общо равновесие; 
подход, който на практика се базира на цени в сянка и конверсионни индекси. По принцип е препоръчително всяка 
държава-членка на ЕС да развие свои насоки за изготвяне на АРП, като съсредоточи вниманието си върху набор от 
национални параметри, включително известни ключови цени в сянка и конверсионни индекси в контекста на 
основните приоритети на Кохезионната политика на ЕС. В случай, че е трудно да се определят 
национални/регионални конверсионни индекси или те се предоставят само за специфични отрасли е възможно 
използването на други подходи. Трета глава предлага примерни казуси, които се базират както на стандартни 
подходи за частично равновесие (транспорт), така и на цени в сянка (твърди отпадъци, водоснабдяване, 
промишленост). Виж цитираните източници за повече подробности върху теорията и приложението на АРП. 
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Фигура 2.3 От финансов към икономически анализ 
 ГОДИНИ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Общ размер оперативни приходи 0 42 115 119 126 126 126 126 126 126 

Общ размер входящи потоци 0 42 115 119 126 126 126 126 126 126 
Общ размер на оперативни разходи 0 -56 -75 -98 -101 -101 -101 -101 -117 -117 
Общ размер инвестиционни разходи -165 -4 -4 -24 -3 0 -26 0 0 12 

Общ размер изходящи потоци -165 -60 -79 -122 -104 -101 -127 -101 -117 -105 
Нетен паричен поток -165 -18 36 -3 22 25 -1 25 9 21 

Финансова норма на възвръщаемост на инвестицията – ФНВ(И) 5.66% 
Финансова нетна настояща стойност на инвестицията – ФННС(И) -74.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ГОДИНИ 
 КИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фискални корекции*  0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
Намалено замърсяване другаде  0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Външни ползи 1.2 0 32.4 72 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 
Продукция X 1.1 0 16.5 60.5 60.5 68.2 68.2 68.2 68.2 68.2 68.2 
Продукция Y  0 48.9 132.5 137.3 145 145 145 145 145 145 

Общо оперативни приходи  0 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 
Увеличен шум  0 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 

Външни разходи 0.8 0 -18.4 -18.4 -25.6 -25.6 -25.6 -25.6 -25.6 -30.4 -30.4 
Труд 1.1 0 -36.3 -57.2 -72.6 -75.9 -75.9 -75.9 -75.9 -86.9 -86.9 
Други оперативни разходи  0 -54.7 -75.6 -98.2 -101.5 -101.5 -101.5 -101.5 -117.3 -117.3 

Общо оперативни разходи 0.9 -148.5  -3.6 -3.6 -21.6 -2.7 0 -23.4 0 0 10.8 
Общо инвестиционни разходи  -148.5 -10.4 52.3 16.5 39.8 42.5 19.1 42.5 26.7 37.5 
Нетен паричен поток  0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Икономическа норма на възвръщаемост на инвестицията – ФНВ(И) 11.74% 
Икономическа нетна настояща стойност на инвестицията – ФННС(И) 53.36 
Съотношение Р/П 1.06 
*Не се прилага фискална корекция: това означава, че във финансовия анализ в таблица 2.5 не са включени трансфери, субсидии 
или косвени данъци. 
 

1. Преобразуване на пазарните в счетоводни 
цени 
2. Монетизация на непазарни въздействия 
3. Включване на косвени ефекти (ако е 
релевантно) 
4. Сконтиране 
5. Икономически показатели за изпълнение 
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2.5.1 Преобразуване на пазарните в счетоводни цени  
 
Фигура 2.4. Преобразуване на пазарни в счетоводни цени 
 

 
Източник: наша адаптация на Saerbeck (1990). 

При изготвянето на АРП целта е да се оцени социалната стойност на инвестицията. 
Наблюдаваните цени, зададени от пазарите или правителствата понякога не предоставят добра 
мярка за социалните алтернативни цени на входящите и изходящи ресурси. Това се случва, 
когато: 
- реалните цени на входящите и изходящите ресурси са изкривени поради неефективност на 
пазара; 
- правителството определя за предоставяне на обществени услуги тарифи, които не отразяват 
разходите. 
Тези изкривявания се наблюдават при по-слабо развитите страни, където съществува 
ограничение върху отварянето на пазарите, а тарифната политика на правителството е 
ограничена от управленчески и политически проблеми. Някои наблюдавани цени обаче може 
да се отдалечават от социалните алтернативни цени в която и да е държава от ЕС (вж 
примерите в карето по-долу и таблица 2.9). 
 

ПРИМЕР: ИЗКРИВЯВАНИЯ НА ЦЕНИТЕ 

Проект, изискващ значителни по размер терени, напр. производствена площадка, при който публичен орган 
предоставя земята безплатно, а в противен случай би могъл да събира наем. 

Земеделски проект, който се намира в зависимост от водоснабдяване на много ниска тарифа и получава значителни 
субсидии от публичния сектор и при който цените на изходящите ресурси са засегнати от специални политически 
режими (напр., съгласно някои разпоредби на Общата селскостопанска политика на ЕС). 

Енергоемък проект, който зависи от електроснабдяване в режим на регулирани тарифи, когато същите са под 
дългосрочните пределни цени. 

Олигополна електроцентрала, което определя значително ценово разминаване на електроенергията в сравнение с 
дългосрочните пределни цени, като първите могат да са значително по-високи от вторите: в този случай 
икономическите ползи може да са по-ниски от финансовите печалби. 

ПАЗАРНИ ЦЕНИ 

ТЪРГУВАНИ СТОКИ НЕТЪРГУВАНИ СТОКИ 

ОСНОВНИ ПОЗИЦИИ НЕЗНАЧИТЕЛНИ 
ПОЗИЦИИ 

ИЗХОДЯЩИ 
РЕСУРСИ

Превръщат се пряко в 
гранични цени 

ВХОДЯЩИ 
РЕСУРСИ 

Използва се стандартен 
конверсионен индекс цени 

ТЪРГУВАНИ НЕТЪРГУВАНИ РАБОТНА СИЛА ПРОИЗВЕДЕНИ 
ВХОДЯЩИ 
РЕСУРСИ 

Използват се 
отраслови 

конверсионни 
индекси 

Използват се 
дългосрочни 

пределни цени или 
готовност за 
плащане 

Използват се 
конверсионни 
индекси за 

разботната сила, 
базирани на 

надници в сянка 

Разделяне на 
позицията или се 

използват 
специфични 

отраслови фактори 

Икономически потоци на реалните ресурси
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Когато някои входящи ресурси са засегнати от силни ценови изкривявания, вносителят следва 
да обсъди въпроса в оценката на проекта и да използва счетоводни (“в сянка”) цени, които по- 
добре могат да отразят социалните алтернативни цени на ресурсите (вж фиг. 2.4). По-долу ще 
спрем вниманието си някои цени в сянка, които могат да бъдат необходими в практиката. 
Изчисленията за някои ключови национални параметри в АРП по принцип следва да се 
извършват от служби по планиране в държата-членка и със сигурност не за всеки отделен 
проект, поради макроикономическата им същност. 
- В някои случаи при отсъствие на пълна конвертируемост на валутата един от параметрите за 

икономическия анализ е обменният курс в сянка. Той представлява икономическата цена на 
чуждестранната валута, която може да се отклонява от официалния обменен курс (ООК). По 
принцип колкото по-голямо е отклонението между ООК и ОКС (обменен курс в сянка), 
толкова по-вероятно е да възникне обезценяване или покачване на стойността и това да 
окаже влияние върху изпълнението на проекта. Докато всички отчети за анализи на проекти 
по Фондовете на ЕС следва да бъдат в евро, включителни и тези за страни, които не са в 
ИПС на ЕС, прилагането на ОКС за държавите-членки не се препоръчва поради свободната 
конвертируемост на валутата и липсата на контрол върху паричните потоци. Този въпрос 
обаче може да се вземе под внимание за някои страни-кандидатки, участващи в 
предприсъединителната програма за подпомагане ИПП, ако е необходимо да се добави 
реалистичен елемент към анализа на проекти, когато съществуват обвързващи ограничения 
върху международните капиталови потоци. 

- По принцип използването на стандартен конверсионен индекс (СКИ) за паричните потоци 
на проекта е за предпочитане пред ОКС, тъй като той улавя същите изкривявания както и 
ОКС, но се отличава с по-голяма последователност в употребата на други (специфични за 
даден отрасъл) конверсионни индекси. Стойността на ОКС се изчислява на базата на 
стойностите на износа и вноса (вж примера по-долу). В случай че органът по планиране не 
предложи свои разчети, по подразбиране се прилага равенството СКИ=1. 

 
ПРИМЕР: ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТАНДАРТНИЯ КОНВЕРСИОНЕН ИНДЕКС 

Примерни данни за определяне на разчетната стойност на стандартния конверсионен индекс (в милиони евро): 

1) обща стойност на вноса (М) M = 2000 

2) обща стойност на износа (Х) X = 1500 

3) данъци при внос (Тм) Тм=900 

4) данъци при износ (Тх) Tх = 25 

Формулата, която се използва за изчисляване на стандартния конверсионен индекс (СКИ):  

СКИ = (M + X) / [(M + Tм) + (X - Tх)]  

СКИ = 0.8. 

На практика тези изчисления могат да бъдат по-сложни поради наличие на безтарифни бариери и други източници 
на отклонения при международната търговия, например ограничения във външната търговия между ЕС и страни 
извън ЕС, поради специални регламенти за обслужващия сектор, поради различни модели на данъчно облагане за 
различните страни и отрасли. 

Проверителят на проекта следва внимателно да оцени и отчете по какъв начин социалните 
разходи търпят въздействие поради отклоняването на наблюдаваните цени от следните 
референтни стойности: 
♦ пределни цени за международни нетъргувани стоки, напр. местни транспортни услуги; 
♦ гранични цени за международно търгувани стоки, напр. селскостопански продукти или 

енергийни услуги, или промишлени стоки. 

За всяка търгувана позиция граничните цени са лесно достъпни: те са международни цени, CIF за 
вноса и FOB за износа, изразени в една и съща валута. Къде лежи съответната икономическа 
граница е въпрос, който се установява на базата на всеки отделен случай. Външната граница на 
ЕС например може да важи за определени сектори, но не и за други. Основният емпиричен 
показател за преценяване на необходимостта от използване на гранични цени е разсейването на 
цените в различните страни за една и съща търгувана стока или услуга. В таблица 2.9 е посочен 
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пример, който показва, че съществува разлика до 250% в различните страни в цените, които 
потребителите от ЕС плащат за електроенергия, например. 
 
Таблица 2.9 Разсейване на цените на електроенергията за промишлеността и 
домакинствата в ЕС, 2005 г., €. 

Електроенергия 2005 
Средно 6.74 
Междинна цена 6.46 
Коефициент на вариация 18.1% 

Промишленост (годишно потребление: 
2000 MWh) 

Съотношение максимум/минимум 2.20 
Средно 10.65 
Междинна цена 9.00 
Коефициент на вариация 23.5% 

Домакинства (годишно потребление: 
3500 kWh) 

Съотношение максимум/минимум 2.50 
Източник: Европейска комисия, ГД “Икономически и финансови въпроси” (2007 г.) 

За нетъргуеми стоки: стандартният конверсионен индекс се използва за незначителни 
нетъргуеми стоки или стоките без специфичен конверсионен индекс, докато за големи 
нетъргуеми стоки се прилагат конверсионни индекси, специфични за всеки отрасъл, които се 
базират на дългосрочни пределни разходи или готовност за плащане. Виж примера по-долу: 

 
ПРИМЕР: СПЕЦИФИЧНИ КОНВЕРСИОННИ ИНДЕКСИ ПО ОТРАСЛИ 

Земя. Да предположим, че СКИ е 0.8. Държавата осигурява земята при намалена цена от 50% в сравнение с 
пазарната. Така пазарната цена се равнява на двукратния размер на текущата. Продажната цена следва да се удвои, 
за да се отрази вътрешния пазар и тъй като няма специфичен конверсионен индекс, конверсионният индекс за 
преобразуване на пазарната в гранична цена е стандартният конверсионен индекс. 
Конверсионният индекс за земята е: КИ = 2 * 0.8 = 1.60. 
Сгради. Общата стойност на разходите се състои от 30% неквалифицирана работна сила (КИ за неквалифицирана 
работна сила е 0,48), 40% разходи за вносен материал с вносно мито от 23%  и продажби в размер на 10% (КИ 0,75), 
20% местни материали (СКИ=0,8), 10% печалба (КИ=0). 
Конверсионният индекс е: (0.3*0.48)+(0.4*0.75)+(0.2*0.8)+(0.1*0) = 0.60. (0.3*0.48)+(0.4*0.75)+(0.2*0.8)+(0.1*0) = 0.60. 
Машини. Внесени без мита и данъци (КИ=1). 
Запаси от суровини. Предполага се използването само на един търгуван материал; тази позиция не подлежи на 
данъчно облагане и пазарната цена е равна на цената FOB. КИ=1 
Изходящи ресурси. Проектът има два изходящи ресурса: А – внос и Б – нетъргувана междинна позиция. С цел 
защита на националните фирми държавата въвежда данък върху вноса в размер на 33% върху стойността на позиция 
А. КИ за А е 100/133=0,75. За позиция Б, поради липсата на специфичен  конверсионен индекс, СКИ=0,8. 
Суровини. Не съществуват съществени отклонения. КИ=1 
Междинните входящи ресурси се внасят без мито и данъци. КИ=1 
Електроенергия. Съществува тарифа, която обхваща едва 40% от пределните разходи за електроснабдяване. Няма 
разбивка на ценовите компоненти, като се допуска, че разликата между международната и вътрешната цена за 
всеки разходен компонент, използван за  производството на пределна единица електроенергия се равнява на 
разликата между всички търгувани позиции, отчетени в СКИ. 
КИ = 1/0,4 * 0.8 = 2. 
Квалифицирана работна сила. Пазарът не е изкривен. Пазарната работна заплата отразява алтернативната цена в 
икономиката. 
Неквалифицирана работна сила. Предлагането надвишава търсенето, но е въведена минимална надница от €5 на 
час. Независимо от това в отрасъла последно наетите работници са от земеделието, където надницата е едва 3 евро 
на час. Едва 60% от надниците на неквалифицираната работна сила отразяват алтернативната цена. За 
преобразуването на алтернативната цена на неквалифицираната работна сила в гранична цена се използва СКИ. 
КИ=0.6*0.8 = 0.48. 
 
 
 
 

ПРИМЕР: КОНВЕРСИОННИ ИНДЕКСИ ЗА ГОЛЕМИ ТРАНСПОРТНИ ПРОЕКТИ В РЕГИОНИ 

 В ЮЖНА ИТАЛИЯ 
В рамките на националната оперативна програма за периода 2000 - 2006 г. Министерството на транспорта в Италия 
разработи набор отконверсионни индекси за оценяване на всички големи проекти в областта на железопътния 
транспорт, които следва да бъдат изпълнени в регионите по цел 1. 
Следната таблица дава няколко примера: 

ПОЗИЦИЯ КИ 
Оборудване 0.909 
Труд 0.348 
Товарен транспорт 0.833 
Отчуждавания 1.000 
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Административни разходи 0.833 
Поддръжка 0.909 
Извънредна поддръжка 0.909  

Източник: Италианско министерство на транспорта (2001). 
 

2.5.1.1 Изкривяване на надници в сянка 
Работната сила е основен входящ ресурс за инвестиционните и особено инфраструктурните 
проекти. По принцип надниците следва да отразяват стойостта на работното време и усилия, 
т.е. пределната стойност за обществото на продукт от единица труд. В реалния живот обаче 
често се наблюдават отклонения при формирането на надниците. Текущите надници могат да 
представляват изкривен социален показател на алтернативната цена на труда поради 
несъвършенствата на пазарите на труда или поради наличие на нарушено макроикономическо 
равновесие, какъвто в частност е случаят с високата и продължителна безработица, или 
посреством дуализъм и сегментация на условията на труд (например, при наличие на ширеща 
се неформална или незаконна икономика). 
В тези случаи вносителят може да прибегне до коригиране на наблюдаваните надници и до 
използването на конверсионни индекси за изчисляване на надници в сянка. 
 

ПРИМЕР: ИЗКРИВЯВАНЕ НА НАДНИЦИТЕ 

- В частния сектор разходите за работна сила за частната фирма могат да са по-ниски от социалната алтернативна 
цена, тъй като държавата предоставя специални субсидии за трудова заетост в определени области; 

- Възможно е наличието на законодателна уредба, фиксираща минималния размер на надницата, макар при 
сериозна безработица да има хора, готови да работят срещу по-малко възнаграждение. 

- Съществуват неофициални или незаконни сектори без установена официална надница или доход, при които обаче 
алтернативната цена на работната сила е положителна величина. 
- Може да съществуват фундаментални макроикономически дисбаланси или негъвкави норми при определяне на 
надниците. 

Обикновено в условията на икономика, белязана от ширеща се безработица или недостатъчна 
трудова заетост, алтернативната цена на труда, използван по проекта, може да бъде по-ниска от 
действителния размер на трудовото възнаграждение. 
Надницата в сянка е специфична за всеки регион, тъй като работната сила е по-малко мобилна от 
капитала. Често може да бъде определена като среднопретеглена величина от: 
- надницата в сянка за квалифицирани и неквалифицирани работници, които преди това са били 

назначени на подобни позиции: може да се приеме, че се равнява или е близка на пазарната 
надница; 

- надницата в сянка за неквалифицирани работници, привлечени към проекта поради 
безработица. може да се приеме, че се равнява на или е не по-ниска от стойността на 
помощите за безработни. 

- надницата в сянка за неквалифицирани работници, привлечени към проекта от неофициални 
дейности: следва да се равнява на стойността на пропуснатите изходящите ресурси при тези 
дейности. 

Теглото следва да бъде пропорционално на размера на трудовите ресурси, използвани за всеки 
отделен случай. 
При тежки условия на безработица и много ниски социални помощи за безработни, надницата в 
сянка може да бъде обратнопропорционална на нивото на безработица. За разглеждане на 
съотношението между надницата в сянка и типа безработица, виж Приложение Г. 
Очевидно ако даден инвестиционен проект вече се отличава с удовлетворителна икономическа 
норма на възвръщаемост преди корекциите на разходите за труд, не е необходимо да се отделят 
твърде много време и усилия за подробно изчисляване на надницата в сянка. 
Важно е обаче да се има предвид, че в някои случаи въздействието на даден проект върху 
трудовата заетост може да се нуждае от особено внимателен преглед. 
- понякога е важно да се направи проверка за наличие на загуби в областта на трудовата заетост в 

други отрасли в резултат от проекта: брутните ползи в областта на трудовата заетост могат да 
надценят нетното въздействие; 

- понякога се твърди, че проектът запазва определени работни места, които в противен случай 
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биха били загубени: това в особена степен може да се отнася за обновяването и 
модернизацията на съществуващи производствени съоръжения. Подобен аргумент следва да 
се подкрепя от анализ на разходната структура и конкурентноспособността с и без 
провеждането на проекта; 

- някои цели на Структурните фондове касаят определени целеви стойности в областта на 
трудовата заетост (напр. сред младежите, жените, дългосрочно безработните) и може да се 
окаже важно отчитането на различните въздействия по целеви групи. 

В приложение Г са посочени няколко полезни съвети за емпирично изчисляване на надници в 
сянка. 
 
2.5.1.2 Фискални корекции 
Някои позиции от финансовия анализ могат да се приемат като чисти трансфери от един субект 
в обществото към друг без икономическо въздействие. Например данъците, изплатени на 
държавата-членка от бенефициента на финансиране от ЕС се компенсират от фискалните 
приходи за държавата. Обратно, субсидии от правителството към инеститора отново 
представляват чист трансфер, който няма икономическа стойност, дори когато е от полза за 
бенефициента. 
За коригиране на подобни отклонения могат да бъдат формулирани някои общи правила: 
- всички цени на входящите и изходящите ресурси, които се разглеждат за целите на АРП, 

следва да не включват ДДС и други косвени данъци; данъците се изплащат от потребителите 
към проекта, от проекта към данъчната администрация и след това се преразпределят към 
потребителите като обществени разходи; 

- цените на входящите ресурси, включително и работната сила, които се разглеждат при АРП, 
следва да включват преките данъци: служителят получава заплата, която не е обложена с 
данъци, данъците отиват към държавата, която ги изплаща обратно на служители, 
пенсионери и техните семейства и др., под формата на обществени услуги или трансфери; 

- субсидиите, предоставени на вносителя на проекта от обществен субект са чисти 
трансферни плащания и следва да бъдат изпуснати от приходите при изготвяне на 
икономическия анализ (т.е. КИ=0). 

Въпреки общото правило в някои случаи косвените данъци/субсидии изпълняват функциите на 
корекции по отношение на външните фактори. Типични примери са данъците, начислявани 
върху емисии от CO2 с оглед ограничаване на отрицателните екологични външни фактори. В 
този и други подобни случаи включването на тези данъци (субсидии) в разходите по проекта 
(ползи) може да бъде оправдано, но оценяването не трябва да се основава на двукратно 
отчитане (напр. включване на енергийно данъчно облагане и разчети на цялостните външни 
екологични разходи по време на оценяване). Обществени средства трансферирани към 
икономически единици в замяна на предоставени от тях услуги или произведени стоки 
(например, специфични субсидии за училища за подпомагане на ученици с увреждания) не се 
считат за чисти трансферни плащания и следва да бъдат включени към приходите при 
изготвяне на икономическия анализ, но едва след като е направена проверка дали субсидията 
отразява социалната алтернативна цена на услугата. 
Очевидно третирането на данъци/субсидии не трябва да е толкова прецизно, когато няма 
особено значение за оценяването на проекта, но се изисква обща последователност. 
При някои проекти може да има значително фискално въздействие, тъй като например 
приходите, генерирани от проекта могат да намалят необходимостта от финансиране на 
бюджетни дефицити посредством обществения дълг или данъчното облагане7. 
 
 
 

                                                 
7 Едно евро неизвършен доход в бюджета на публичния сектор може да има по-голяма стойност, отколкото в частни ръце, поради 
ефектите на изкривяване, възникващи вследствие на данъчното облагане. При не-оптимални данъци стойностите на пределната 
цена на публичните фондове по-високи или по-ниски от единица се използват за коригиране на потоците публични средства към и 
от проекта. В случай, че не съществуват национални указания по този въпрос ПЦПФ се равнява на 1, съгласно предложеното в 
ръководството правило. 
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2.5.2 Парично изражение на непазарни въздействия 
Втората стъпка при икономическия анализ е да се включат в оценката онези въздействия от 
проекта, които имат значение за обществото, но за които не е налична пазарна стойност. 
Проверителят на проекта следва да проверява дали тези влияния (положителни или 
отрицателни) са били идентифицирани, количествено изразени и дали им е дадена реалистична 
парична стойност (вж таблица 2.10 за примери на оценката на непарични ефекти в различните 
отрасли).  
Прилагането на подходящи конверисонни индекси към финансовите стойности на 
оперативните приходи следва вече да улови най-значимите непарични ползи, които може да 
генерира един проект. Когато обаче не са изчислени конверсионни индекси или проектът не 
генерира приходи могат да се използват алтернативни подходи за оценяване на непаричните 
ползи. Най-често използваният метод се основава на подхода “готовност за плащане” (ГЗП), 
който позволява изчисляването на парични стойности посредством показаните или посочените 
предпочитания на потребителите. С други думи, предпочитанията на потребителите могат да 
бъдат наблюдавани недиректно чрез наблюдаване на поведението на потребителите на подобен 
пазар или директно чрез използване на специални въпросници (но често това е по-малко 
надеждният начин). За оценяването на някои изходящи ресурси, когато подходът ГЗП не е 
възможен или подходящ, дългосрочните пределни разходи (ДПР) могат по подразбиране да се 
използват като счетоводно правило. Обикновено в емпиричните изследвания стойността на ГЗП е 
по-висока от тази на ДПР и понякога е подходящо да се използва средна стойност от двете. 
Използването на ГЗП или ДПР като ценки в сянка е взаимноизключващо се спрямо прилагането 
на конверсионни индекси към финансовите оперативни приходи на проекта. Например, ако 
електроенергийните услуги се предоставят на цена от 5 цента за kWh, тарифа под единица 
разходи, можем или да умножим тарифата с помощта на конверсионния индекс, за да получим 
цената в сянка или да заменим тарифата с ГЗП като цена в сянка. 
 

Таблица 2.10 Пример за оценка на непазарно въздействие 

Отрасъл Непазарно въздействие Оценка на въздейството 

Транспорт - Спестено време на пътуване и на 
чакане 

- Стойността на спестеното работно време е 
пределната цена на времето за работодателя, 
равняваща се на пределната цена на труда. 

- Продължителност на живота/качество 
на живота 

 

 

- Години с отчитане на качеството на живот 
(QALY)е най-често използваната мярка за 
отчитане на ползите в здравеопазването. 
Инструменти като EuroQol дават възможност 
за отчитане на броя спечелени QALY от 
получателите на проекта. 

Здравеопазване 

- Предотвратяване на смъртоносни 
случаи/наранявания 

-ГЗП за намаляване на риска от смърт и 
сериозни травми 

- Ландшафт - Моделът на особеностите на екологичния 
ландшафт представлява първия опит за 
инструмент за пренос на ползи за оценяване 
на екологични проекти. Моделът предлага 
оценки на ГЗП за някои особености (полета с 
пирен, ливади, граници на полята, 
отглеждане на живи плетове) за всеки 
отделен район и разчети на намаляващата им 
пределна полезност. 

Околна среда 

- Шум - Шумът се измерва посредством прогноза за 
излагане на шум (ПИШ); една ПИШ се 
равнява на средно излагане на във времето на 
един децибел шум. Чувствителността на 
цените на недвижимите имоти спрямо 
промени в равнището на шума се измерват 
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посредством показател за чувствителност 
към намаляването на шума. 

Източник: HM Treasury Зелена книга (2003 г.) 

Когато непазарните въздействия не се проявяват в транзакциите между производителя и 
преките потребители/бенефициенти на услугите на проекта, а вместо това засягат трети 
необезщетени страни, тогава тези въздействия се дефинират като външни фактори. С други 
думи, външен фактор представлява всеки разход или полза, който се разпростира извън 
рамките на проекта към други страни без парична компенсация (вж карето за примери). 

 
ПРИМЕР: ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪНШНИ  

Ползи 

- Предимства при намаляване на риска от произшествия в район с натоварен трафик, които възникват в резултат от проект за 
изместване на производствено съоръжение. 

- Лица, които са потребители на ваксина срещу вируса инфлуенца. Тези, които не се ваксинират имат полза от намаляване на 
разпространение на вируса в общността. 

- Изграждане на речни язовири за цели на електроенергия. Язовирите не само предоставят защита срещу наводения на тези, 
които живеят надолу по течението на реката, но също така представляват безплатна водна зона за почивна дейност. 

Разходи: 

- Замърсяване на водата от индустрии, които изхвърлят отровни вещества във водата, вредни за растенията, животните и 
човека. 

- Нерегулираният улов на една риболовна компания в Средиземно море изчерпва запасите от наличната риба за другите 
компании и в резултат на това може да възникне прекомерна риболовна дейност. 

- Когато собствениците на коли совободно използват пътищата, те създават разходи за другите потребители поради 
задръстване и отделят вредни емисии за пешеходците. 

Поради тяхното естество понякога външните фактори не могат да бъдат добре отчетени при 
използването на ГЗП или ДПР, или от конверсионни индекси базирани на гранични цени, 
затова се налага да бъдат оценени отделно, например чрез изчисляване на готовността за 
плащане или готовността за приемане на външното въздействие. Оценяването на външните 
фактори понякога може да бъде трудно (особено въздействието върху околната среда), дори 
когато те могат да се установят лесно. Възможно е даден проект да нанесе екологични щети, 
чиито последици, съчетани с други фактори ще се прояват в дългосрочен план и това прави 
изражението им в количествено отношение и остойностяването им по-трудно. В този случай 
може да е от помощ подходът “пренос на ползи”. този подход се прилага за цените в сянка по 
проекта, които са били изчислени в други контексти, т.е. за други проекти или програми. На 
практика този подход използва стойности, вече изчислени при проекти с подобни (например, 
географски) условия като заместник за стойностите на същите стоки в проекта, който е обект на 
анализ. Въпреки че често се налага извършване на корекции, за да се отразят разликите между 
оригиналния и новия проект, този подход позволява на вноситела да спести усилия по 
проучване и време и същевременно да разполага с референтни стойности за екологичните 
ползи (или разходи), които възникват вследствие от изпълнението на проекта. 
Ако преносът на ползи не е възможен поради липса на данни, необходимо е поне екологичните 
последици да бъдат идентифицирани като физически величини за качествено оценяване, за да 
се предоставят повече данни на компетентния орган за вземане на решения и така той да вземе 
внимателно решение чрез претегляне на подлежащите на количествено изражение аспекти, 
обобщени в икономическата норма на възвръщаемост спрямо по-малко подлежащите на 
количествено изражение аспекти.  В този контекст многокритерийният анализ често е от голяма 
полза (вж пар.2.7). Подробно обсъждането на оценката на екологичното въздействие излиза извън 
обхвата на настоящето ръководство, но АРП и анализът на екологичното въздействие се изискват 
съгласно регламентите на ЕС и следва да се разглеждат успоредно и, когато в възможно, да се 
интегрират и да бъдат последователни.  
За повече подробности върху монетизацията на екологичното въздействие и как да се извърши 
пренос на ползи виж приложение Е. 
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2.5.2.1 Счетоводна стойност на капиталови активи, притежавани от публичния сектор 
Множество проекти в публичния сектор използват капиталови активи и земя, които могат да са 
собственост на държавата или да бъдат закупени от общия държавен бюджет. 
Капиталовите активи, включително земя, сгради, машини и естествени ресурси, следва да се 
оценяват по алтернативни цени, а не по исторически цени или съгласно официалната им 
счетоводна стойност. Това следва да се прави винаги, когато има алтернативни варианти за 
използването на даден актив, дори ако същият е вече притежание на публичния сектор. За 
някои стоки обаче може да не съществува алтернативен вариант за използване, така че няма 
свързана с актива алтернативна цена. В този случай историческите разходи или неотменяемите 
задължения по публични фондове не представляват социални разходи, които да се вземат 
предвид при оценяване на новите проекти (например “загуби на средства”). 

2.5.3 Отчитане на косвени ефекти 
Косвените ефекти се дефинират като количетвени или ценови промени, които възникват на 
вторичните пазари. За да се разбере по-добре дали косвените ефекти следва да бъдат 
пренебрегнати при изготвяне на АРП е важно да се направи разлика между ефективни и 
изкривени вторични пазари. Говори се за изкривен вторичен пазар, когато пазарните цени не 
съответстват на социалните пределни алтернативни разходи. Основната причина за 
изкривяването на един пазар е наличието на данъци, субсидии, монополна валст и външни 
фактори. 
Както загатнахме в пар. 2.2.2 косвените ефекти, които се проявяват на ефективните вторични 
пазари не се включват в оценката на разходите и ползите на проекта, в случай че е посочена 
подходяща цена в сянка на първичните пазари. Основната причина за изключването на косвените 
ефекти не се дължи на това, че са по-трудни за идентифициране и количествено изразяване, а 
защото нямат връзка с анализа в една по обща рамка на равновесието, тъй като вече са уловени от 
цените в сянка. Прибавянето на тези ефекти към разходите и ползите, измервани на първичните 
пазари обикновено води до двукратно отчитане (вж примера по-долу). 
Обстоятелства, при които обаче се налага измерването и отчитането на косвените ефекти 
зависят от наличието на изкривявания като данъци, субсидии, монополистични наеми и 
външни фактори. Тези ефекти могат да бъдат положителни или отрицателни в зависимост от 
знака на изкривяването на вторичните пазари и кръстосаната еластичност на стоката на 
вторичния пазар по отношение на промените на първичния пазар. В една обстановка на 
частично равновесие косвените ефекти, проявяващи се на изкривените вторични пазари по 
принцип се включват в АРП, защото единствено при този тип пазари те могат да представляват 
важни разходи или ползи за обществото. Например, ако поради правителствена намеса се 
изменят количествата обмен на вторичните пазари, то разходите или ползите в резултат на 
увеличеното (или намалено) изкривяване следва да бъдат измерени. На практика това обаче 
може да е сложно, тъй като докато някои изкривявания лесно се дефинират, размерът им може 
да бъде труден за измерване. Освен това, за да се предизвикат съществени промени на 
вторичните пазари обикновено са необходими големи ценови промени на първичните пазари, 
така че величината на косвените ефекти често няма връзка и изключването им от счетоводните 
резултати на АРП е само едно незначително отклонение. 
 
В заключение можем да кажем, че косвените ефекти се прибавят към АРП единствено 
когато размерът на изкривяването е достатъчно релевантен и измерим, докато по принцип 
целесъобразното използване на цени в сянка и добра монетизация на външните фактори 
са достатъчни за отчитане на косвените ефекти. 
Тъй като не винаги е ясно кои ползи следва да бъдат включени в АРП в карето по-долу е 
направен преглед на някои често срещани грешки при отчитане на ползите, които е 
желателно да бъдат избегнати от предложителя на проекта. 
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ПРИМЕР: ГРЕШКИ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ПОЛЗИТЕ 

Двукратно отчитане на ползи. При разглеждане на стойността на проект за напояване като ползи се 
отчитат, както увеличението в стойността на земята, така и настоящата стойност на увеличаване на 
приходите от селскостопанска дейност. Само единият компонент следва да бъде отчитан, тъй като земята 
може да бъде продадена или задържана, а печалбите да са като доход. 
Отчитане на вторични ползи. Ако даден път вече е построен, потокът на допълнителна търговия по този път 
може да се отчита като полза. Проблем: според условията на икономическото равновесие на конкурентните 
пазари новият път може да измества търговска дейност някъде другаде и в резултат на това нетната печалба 
за обществото да е малка или нулева. Често се забравя отчитането на пропуснатите ползи някъде другаде 
(напр., наскоро генериран трафик).  
Отчитането на труда като полза. Спорейки в полза на т.нар. проекти тип ‘pork barrel’8 някои политици 
често изтъкват създаването на работни места в резултат от проекта като полза. Но заплатите са част не от 
ползите, а от разходите на проекта. Освен това чрез иползване на надници в сянка вече е посочена 
социалната полза по отношение на трудовата заетост. При някои обстоятелства обаче един отделен анализ 
на пазара на труда може да бъде от полза и се изисква от регламентите на Фондовете. 
 
2.5.4 Социално сконтиране 
Разходите и ползите, които възникват по различно време, следва да се сконтират. 
Сконтовият коефициент при икономическия анализ на инвестиционните проекти – т.нар. 
социален сконтов коефициент (ССК) - отразява социалната гледна точка относно начина, 
по който бъдещите ползи и разходи следва да се оценяват в съпоставителен план с 
настоящите. Той може да се различава от финансовия сконтов коефициент когато 
капиталовият пазар е неефективен (например при наличие на свиване на кредитирането, 
асиметрична информация или миопия на спестители и инвеститори и пр.). 
За периода 2007-2013 г. Европейската комисия предлага използването на два референтни 
социални коефициента на сконтиране. 5,5% за страни по Кохезионния фонд и 3,5% за 
останалите. Тези ССК се базират на разчети на потенциал за дългосрочен растеж и други 
показатели. За по-подробно разглеждане на социалния сконтов процент виж приложение 
Б. ССК, които се различават от референтната стойност могат да бъдат оправдани на 
базата на отделните специфични социално-икономически условия в държавите-членки 
или страните-кандидатки. След като веднъж социалният сконтов процент е определен на 
равнището на страната от органа по планиране, той следва да бъде прилаган 
последователно за всички проекти, принадлежащи към една и съща страна (единствените 
възможни изключения са свързани със значителни разлики в очаквания темп на растеж по 
отношение на NUTS I или макро-регионалното равнище в тази страна). 

2.5.5 Изчисляване на икономическите показатели за изпълнение 
След коригиране на изкривяванията в цените/надниците и определяне на подходящ 
социален сконтов коефициент е възможно да се изчисли икономическото изпълнение на 
проекта с помощта на следните показатели: 
- икономическата нетна настояща стойност (ИННС): разликата между съвкупната 

стойност на сконтираните социални ползи и разходи; 
- икономическа вътрешна норма на възвръщаемост (ИНВ): нормата, която поражда нулева 
стойност за ИННС; 
- съотношение П/Р, т.е. съотношението между сконтираните икономически ползи и разходи. 

 

АКЦЕНТ: ИННС СРЕЩУ ФННС 

Разликата между ИННС и ФННС е, че първата използва счетоводните цени или алтернативната цена на стоките и 
услугите вместо несъвършените пазарни цени и включва доколкото е възможно всички социални и екологични 
външни фактори. Това се дължи на факта, че анализът се изготвя не само от гледната точка на собственика на 
проекта, но и от перспективата на обществото. Тъй като външните фактори и цените в сянка се отчитат, няколко 
проекта с ниска или отрицателна ФННС/И сега ще покажат положителна ИННС. 

                                                 
8 Понятието се отнася до политическата метафора за бюджетни кредити на държавните разходи за проекти, които имат за цел да 
подпомогнат определени избиратели или дарители. 
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ИННС е най-важният и надежден социален показател на АРП и следва да се използва като 
главния референтен сигнал за икономическо изпълнение при оценяването на проекта. Въпреки 
че ИНВ и П/Р са от значение, тъй като не зависят от мащаба на проекта, понякога те носят 
проблеми. В конкретни случаи например, ИНВ може да бъде многочислена или не 
дефинирана, докато съотношението П/Р може да бъде засегнато от отчитане на даден поток 
като намаляване на ползите или разходите. 
От друга страна, може да има случаи, в които е целесъобразно да се използва съотношението 
ползи/разходи, например при ограничения в капиталовия бюджет (вж Приложение В). 
По принцип всеки проект с по-ниска ИНВ от социалния сконтов процент или отрицателна 
ИННС следва да бъде отхвърлен. Проект с отрицателна икономическа възвръщаемост 
използва твърде много от социалните ценни ресурси за постигане на скромна полза за 
обществото. От перспективата на ЕС наливането на капиталова безвъзмездна помощ в проект с 
ниска социална възвръщаемост е равнозначно на отклоняване на ценни ресурси, които биха 
могли да бъдат използвани по-пълноценно за развитие. Например от гледна точка на 
кохезионната политика инвестиция с ниска възвръщаемост в регион, следващ политиката на цел 
“Сближаване” означава, че проектът ще има нулев принос за постигане на целта. 
В някои изключителни случаи проект с отрицателна ИННС може да бъде одобрен за 
финансиране от ЕС, ако съществуват значителни ползи, които нямат парично изражение 
(напр., проекти за опазване на биоразнообразието, културното наследство, ландшафта). Тези 
проекти се приемат като рядко явление и оценъчният доклад следва да посочи точно и 
убедително посредством структурирани аргументи, подкрепени от адекватни данни, че в 
някакъв смисъл социалните ползи надвишават социалните разходи, дори и кандидатът да не е 
в състояние да ги представи в количествено изражение. Очевидно са необходими силни 
аргументи при изискване за съфинансиране на голям проект. 

Таблица 2.11 Наблюдавана ИНВ в извадка от инвестиционни проекти, спонсорирани от 
ЕС по време на предишни периоди на програмиране 

 

 
 Брой проекти ИНВ% 

средно 
ИНВ% 
Стандартно 
отклонение 

Средно за 
отрасъл/средно 
общо 

Производство на енергия (а) 3 14.19 9.36 0.87 
Пренос и разпределение на енергия (б) 2 12.60 6.22 0.77 
Пътища и магистрали (б) 56 15.53 9.58 0.95 
Железопътни линии и метро (б) 48 11.62 8.21 0.71 
Пристанища, летища (б) 20 26.84 28.99 1.64 
Водоснабдяване и пречистване на отпадъчни води (б) 116 11.33 6.31 0.69 
Третиране на твърди отпадъци (б) 31 28.27 72.24 1.72 
Индустрии и други производствени инвестиции (а) 2 15.17 7.30 0.93 
Други (б) 11 11.96 10.53 0.73 

ОБЩО 289 16.39 17.64 1.0 
Изтпчник: Наше изчисление на данни от ГД Регио. За проекти-бенефициенти по ИСПА вж Флорио и Вигнети (2006 г.) 
а: период на програмиране 1994-1999 г. б: период на програмиране 2000-2006 г. 
 
 
 
 Таблица 2.12 Обобщение на основните аналитични позиции 
 Определение Стойност/формула Раздел 
Национални параметри 
Финансов сконтов 
коефициент 

Коефициентът, с който бъдещите стойности 
във финансовия анализ се сконтират към 
настоящия момент. Отразява алтернативната 
цена на капитала. 

5% в реално изражение, вж Работен документ 4 Пар. 2.4 
Приложение 
Б 

Социален сконтов 
коефициент 

Коефициентът, с който бъдещите стойности 
в икономическия анализ се сконтират към 
настоящия момент. Отразява социалното 
становище относно начина, по който 
нетните бъдещи ползи се оценяват спрямо 
настоящите. 

3,5% в реално изражение (препоръка на ЕС за 
страни, които са недопустими за програмите на 
Кохезионния фонд) 
5,5% в реално изражение (страни допустими за 
програмите на Кохезионния фонд) 

Пар. 2.5.4 
Приложение 
Б 

Тегло на благосъстояието1 Тегло за коригиране на нетните ползи от 
проекта с оглед включване на 
разпределителните ефекти в анализа. 

 

Пар.2.4.2 
Приложение 
Ж 

Стандартен конверсионен 
индекс2 

Общ индекс за коригиране на пазарните в 
счетоводни (в сянка) цени. 

СКИ = (M + X) / [(M + Tm) + (X - Tx)] Пар. 2.4.2 
Приложение 
Ж 

Обменен курс в сянка3 Икономическата цена на чуждестранната 
валута, която може да се отклонява от 
официалния обменен курс 

ОКС = Σ [OERt * (CIt / COt)] / n Пар. 2.5.1 
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Пределна цена на публичните 
фондове 

Съотношението между цената в сянка на 
данъчните приходи и социалната пределна 
полезност на доходите средно от 
населението.  

Стойности, различни за отделните страни, в 
зависимост от данъчната система 

Пар. 2.5.1 

Цени в сянка Цени, използвани в икономическия анализ, 
отразяващи алтернативната цена на 
входящите ресурси и/или готовността на 
потребителите за плащане за изходящите 
ресурси. 

 Пар. 2.5.1 

Търгувани позиции Цените в сянка представляват 
международните или граничните цени. 

CIF за внос и FOB за износ Пар. 2.5.1 

Нетъргувани незначителни 
позиции4 

Прилага се националният стандартен 
конверсионен индекс за коригиране на 
техните цени. 

СКИ = (M + X) / [(M + Tм) + (X - Tx)] Пар. 2.5.1 

Нетъргувани основни 
позиции 

Прилагат се отраслово специфични 
конверсионни индекси за коригиране на 
техните цени. 

СКИi= WTP/p или MC/p Пар.2.5.1 

Надница в сянка5 (SWR) Алтернативната цена на труда. Стойността 
зависи от различните видове безработица: 

1) Пълна трудова заетост 
2) Слаба безработица 
3) Дуалистичен пазар на труда 
4) Висока нежелана безработица 

 
 
 
1) SWR = W 
2) SWR = mc + zd 
3) SWR = n(Δu/ΔL) + zd 
4) SWR = W(1-u)(1-t) 

Пар. 2.5.1 
Приложение 
Д 

Показатели на изпълнение 
Финансова нетна настояща 
стойност 

Сумата, която се получава, когато 
очакваните финансови разходи по 
инвестицията се приспаднат от сконтираната 
стойност на очакваните приходи. 

ФННС =  
Пар.2.4.5 
Приложение 
В 

Финансова норма на 
възвръщаемост на 
инвестицията 

Сконтираната норма, която поражда нулева 
стойност за ФННС. Съпоставя се с 
референтна стойност, за да се оцени 
финансово изпълнение на проекта. 

 

Пар. 2.4.5 
Приложение 
В 

Финансова норма на 
възвръщаемост на капитал 

Възвръщаемостта за националните 
бенефициенти (публични и частни) 

 

Пар. 2.4.6 
Приложение 
В 

Икономическа нетна 
настояща стойност 

Разликата между сконтираните общи 
социални ползи и разходи. ИННС=  Пар. 2.5.5 

Приложение 
В 

Икономическа норма на 
възвръщаемост 

Сконтираната норма, която поражда нулева 
стойност за ИННС. Съпоставя се с 
референтна стойност, за да се оцени 
изпълнението на проекта 

 

Пар. 2.5.5 
Приложение 
В 

Съотношение разходи-ползи Съотношеието между настоящата стойност 
на социалните ползи спрямо настоящата 
стойност на социалните разходи за времевия 
хоризонт. 

 

Пар. 2.5.5 
Приложение 
В 

Легенда: 
1. Тегло на благосъстоянието: С: средно равнище на потребление; Ci: потребление на глава от населението; e: постоянна 
еластичност на пределната полезност на доходите 
2. Стандартен конверсионен индекс: M: Общо внос; X: Общо износ; Tм:мита при внос; Tx: мита при износ 
3. Обменен курс в сянка: OER: официален обменен курс; CI: валутен поток; CO: валутен изходящ поток; n: брой години; t: време 
4. Цени в сянка: MC: пределна цена; WTP: готовост за плащанеy; p: цена 
5. Надница в сянка: W: пазарна надница; L: труд; c: конверсионен индекс; d: конверсионен индекс; m: пропуснати годишни 
изходящи ресурси при наемане на нов служител; 
n: резервна надница; t: процент на плащания на социални осигуровки и съответните данъци; u: процент на безработица; 
z: допълнителни разходи за трансфер на работници (преместване) 
6. Показатели за изпълнение: PV: настояща тойност; St:баланс на паричните потоци; at: сконтов индекс; i: сконтов 
коефициент 

 

 
2.6 Оценка на риска 
Оценяването на проекти означава по-скоро прогнозиране, отколкото изграждане на становище. 
Все пак не съществува нито една прогноза без проблеми. Например може да е известно, че 
поради наличие на ограничени данни, прогнозите за търсенето на питейна вода са засегнати от 
разчети, които могат да доведат до значителни грешки. Инженерите са в състояние да обяснят, 
че данните по отношение на изпълнението на предлаганото от тях съоръжение за експлоатация 
важат само приблизително. Възможни са и съмнения относно някои показатели, които са 
съществени за изчисляване на възвръщаемостта като надницата в сянка. 
Обикновено се прави разграничение между понятията риск и несигурност. В някои обстоятелства 
съществува единствено несигурност, но в други случаи тя може да се трансформира в “риск" с 
оценка на вероятни разпределения, показващи вероятността на реализираната стойност на 
променливата да попадне в рамките на посочени граници. Следователно става ясно, че рискът, 
за разлика от несигурността, подлежи на емпирично измерване и може да бъде анализиран и 
евентуално управляван. 
На това основание регламентите за Фондовете изискват изготвяне на оценка на риска за големи 
инфраструктурни проекти и производствени инвестиционни проекти (Член 40 1083/2006 
Регламенти на ЕС). 
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Оценката на риска се състои в изучаване на вероятността даден проект да постигне 
задоволително изпълнение (по отношение на зададена прагова стойност на ВНВ или ННС). Под 
“вероятност” тук се разбира индекс, който приема стойност 1 при категорична увереност, че 
дадена прогноза ще бъде потвърдена и нулева стойност при увереност, че прогнозата няма да 
бъде потвърдена, както и междинни стойности за всичко, което попада между тези две крайни 
величини. 

Предложените стъпки за оценяване на риска, свързан с проекта са следните: 
- анализ на чувствителността 
- разпределение на вероятността за критичните променливи 
- анализ на риска 
- оценка на приемливи нива на риск 
- предотвратяване на риска. 

В този раздел се разглеждат горе-споменатите стъпки и се акцентира върху следните 
допълнителни теми: 
- стойности, при които настъпва обрат 
- анализ на сценарии 
- принципа на превантивните действия 
- склонност към оптимизъм 

2.6.1 Анализ на чувствителността 
Анализът на чувствителността позволява определянето на “критичните” променливи или 
параметри на модела. Това са променливите, чиито колебания, положителни или отрицателни, 
оказват най-голямо въздействие върху финансовото и/или икономическото изпълнение на 
проекта. Анализът се извършва чрез промяна на един елемент в даден момент и определяне на 
ефекта от промяната за крайните резултати по отношение на ВНВ или ННС. 
Критериите за подбор на критичните променливи варират в зависимост от конкретния проект и 
следва да бъдат точно установени във всеки отделен случай. Като общ критерий препоръчваме 
разглеждането на онези променливи или параметри, за които абсолютно отклонение от 1% 
около най-доброто изчисление предизвиква съответно отклонение в размер на не по-малко от 
1% (един процент) в ННС (т.е. еластичността е единна или по-голяма). 
Процедурата, която следва да се спазва при провеждане на анализ на чувствителността включва 
следните стъпки: 
А. определяне на променливи 
Б. елиминиране на детерминирано зависими променливи 
В. анализ на чувствителността 
Г. избор на критични променливи. 

А. Таблица 2.13 онагледява някои примери за идентифицирането на всички променливи, 
използвани за изчисляване на изходящите и входящите ресурси при финансовите и 
икономически анализи, като ги групира в еднородни категории. 

Таблица 2.13 Идентифициране на критични променливи 
Категории Примерни променливи 
Динамика на цените Темп на инфлация, ръст на реалните заплати, цени на енергията, промени в цените на стоки и 

услуги 
Данни за търсенето Население, демографски ръст, специфично потребление, заболеваемост, формиране на 

търсенето, обем на трафика, площ на района, който ще се напоява, пазарни обеми на дадена 
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стока 
Инвестиционни разходи Продължителност на строителните дейности (забавяния в осъществяването), разходи за труд на 

час, производителност на час, разходи за земя, разходи за транспорт, разходи за строителни 
материали (бетон), разстояние от кариерата, разходи за наеми, дълбочина на кладенците, полезен 
живот на оборудването и произведените стоки 

Оперативни разходи Цени на използваните стоки и услуги, разходи за персонала на час, разходи за електроенергия, 
газ, и други горива 

Количествени параметри за 
оперативните разходи 

Специфично потребление на енергия и други стоки и услуги, брой на назначените лица 

Цени на изходящите ресурси Тарифи, продажни цени на продуктите, цени на полуфабрикати 
Количествени параметри за 
приходите 

Производство на продадените стоки за час (или друг период), обем на предоставените услуги, 
производителност, брой потребители, процент на проникване на обслужваната зона, проникване 
на пазара 

Счетоводни цени (разходи и 
ползи) 

Коефициенти за преобразуване на пазарни цени, стойност на времето, разходи за 
хоспитализация, разходи за избегнати смъртни случаи, цени в сянка на стоките и услугите, 
остойностяване на външни фактори 

Количествени параметри за 
разходи и ползи 

Избегната заболеваемост, размер на използваната зона, добавена стойност на хектар напоена 
земя, честота на произведена енергия или използвани вторични суровини 

 

Б. Детерминирано зависимите променливи водят до възникване на отклонения в резултатите 
и двукратно отчитане. Ако например трудовата и глобалната производителност присъстват в 
модела, последната очевидно включва първата. В настоящия случай се налага елиминиране 
на повтарящите се променливи, избиране на най-значимите или изменение на модела за 
премахване на вътрешните зависимости. Разглежданите променливи следва, доколкото е 
възможно, да бъдат независими. Освен това променливите следва, доколкото е възможно, 
да се анализират в разбивка: например “приходи” е сложна-съставна променлива, но 
критични могат да бъдат или “количеството” или “цената”, или двете поотделно. 

В. Препоръчва се провеждането на предварителен качествен анализ на въздействието на 
променливите, за да се подберат онези от тях, които се отличават с ниска или пределна 
еластичност (таблица 2.14). Последващият количествен анализ може да се ограничава само 
до по-значителните променливи. След избиране на значимите променливи може да се 
направи оценка на въздействието от тяхната еластичност чрез изчисления. Всеки път се 
налага присъждането на нова стойност (по-висока или ниска) на всяка променлива и 
преизчисляване на НСС, като по този начин се отбелязват разликите (в абсолютна 
стойност и като процент) с базовия случай. Тъй като, най-общо, няма гаранция, че 
въздействието на еластичността на променливите ще бъде винаги линейна функция, се 
препоръчва това да се проверява, като се повторят изчисленията за различни произволни 
отклонения (вж променливи на търсенето и производствеността, показани на Фиг. 2.3) 

Г. Предполага се, че след подбора критичните променливи ще бъдат няколко на брой, освен 
ако праговата стойност, избрана за еластичността на изпълнението е умишлено ниска. При 
проект за болнично заведение, автомагистрала или дори производствено съоръжение, 
ключовите критични променливи са малко (например, съвкупната стойност на 
фиксираната инвестиция, мащаба и времевото разпределение на възвръщаемостта, 
лихвения процент) и те доминират над ефектите от другите променливи (цените на 
незначителните входящи ресурси). 

Таблица 2.14 Анализ на въздействието на критичните променливи 
Категории Параметри  Еластичност  

  Висока Средна Ниска 

Динамика на 
цените 

Темп на инфлация 

Промяна на разходите за персонал 

Промяна на цените за енергия 

Промяна на цените на стоки и услуги 

Х  

Х 

 

 

Х 

Х 

Данни за 
търсенето 

Специфично потребление 

Демографски растеж 

Обем на трафика 

Х 

 

Х 

  

Х 

Инвестиционни 
разходи 

Разходи за труд на час в сферата на 
строителството 

Х   
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Пример за възможните резултати от анализа на чувствителността е посочен във Фиг. 2.5. 
съгласно гореспоменатия общ критерий (отклонение на променливата в размер от 1% 
съответства най-малко на един процент отклонение в ННС), критичните променливи са 
търсенето и производствеността, докато енергийните разходи и цените на входящите 
ресурси са под праговата стойност. 

Фигура 2.5 Анализ на чувствителността 

 
 
 

АКЦЕНТ: СТОЙНОСТИ, ПРИ КОИТО НАСТЪПВА ОБРАТ 

Стойността, при която настъпва обрат за една променлива е стойността, която трябва да настъпи, за да стане ННС 
на проекта нулева величина или по-общо резултатите от проекта да паднат под минималното ниво на приемливост. 
Използването на стойностите, при които настъпва обрат в анализа на чувствителността позволява на оценителите да 
направят известни преценки относно рисковаността на проекта и възможността  за предприемане на действия за 
предотвратяване на риска. Например, ако една от критичните променливи на даден транспортен проект е 
“предвиденото търсене” и обратът в стойностите настъпва при -20%, тогава вносителят може да извърши оценка на 
това дали съществуват условия за такова понижение и в положителния случай може да обмисли превантивни действия 
(напр. намаляване на тарифите). 
В следната таблица са дадени примери за стойности, при които настъпва обрат за селскостопански проект: 

Променлива Стойност на 
обрат (%) 

- Добивът на хектар -25 
- Разходи за строителство 40 
- Напоена площ на помпа - 50 
- Обменен курс в сянка 60  

Източник: наша адаптация на Belli и др. (2001 г.) 
 
 
2.6.1.1 Анализ на сценарии 
Анализът на сценарии е специфична разновидност на анализа на чувствителността. Докато при 
стандартния анализ на чувствителността се анализира поотделно влиянието на всяка 
променлива върху финансовото и икономическо изпълнение на проекта, то анализът на 
сценариите изучава комбинираното въздействие на определен набор от стойности, приети от 
критичните променливи. По конкретно, комбинации от “оптимистични” и “песимистични” 
стойности на група променливи може да е полезна за изготвяне на различни реалистични сценарии 
в рамките на определени хипотези (таблица 2.15). За определяне на оптимистичния и 
песимистичен сценарий е необходимо за всяка критична променлива да се изберат екстремните 
стойности в интервала, определен от вероятностното разпределяне. След това за всяка от 
комбинациите се изчисляват показателите за изпълнението на проекта. 

ФНВ 
 

Параметър 

Енергийни 
разходи

Цени на входящите 
ресурси Търсене 

 
Производителност 
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Анализът на чувствителността/сценариите не замества анализа на риска, той представлява само 
една промеждутъчна процедура. 
 
Таблица 2.15 Пример за анализ на сценарии 
  Оптимистичен 

сценарий 
Базисен сценарий Песимистичен 

сценарий 

Инвестиционни 
разходи 

Евро 125,000 130,000 150,000 

Трафик % var 9 5 2 

Такси €/единица 5 2 1 

ФНВ(И) % 2 -2 -8 

ФНВ(К) % 12 7 2 

ИНВ % 23 15 6 

2.6.2 Разпределение на вероятността за критичните променливи 
Голям недостатък на анализите на чувствителността и сценариите е, че не отчитат 
вероятността от възникващи обстоятелства. Всъщност, практиката на променяне на 
стойностите на критичните променливи чрез произволни проценти няма никаква връзка с 
възможната променливост на тези променливи. 
Следващата стъпка е за всяка от тях да се определи вероятността при прецизен диапазон на 
стойностите около най-добрата прогноза, използвана при основния случай, за да се изчислят 
очакваните стойности на показателите за финансово и икономическо изпълнение. 
Разпределението на вероятността за всяка променлива може да се дължи на различни 
източници като експериментални данни, разпределения в съответната литература за подобни 
случаи, консултации с експерти. Очевидно е, че ако процесът на генериране на 
разпределенията не е надежден, то и оценката на риска е такава. В най-простата му структура 
(напр. триъгълно разпределение, вж приложение З) тази стъпка винаги е осъществима и 
представлява важно подобрение в разбирането на силните и слабите страни на проекта в 
съпоставка с базисния сценарий. 

2.6.3 Анализ на риска 
След като бъде установено разпределението на вероятностите за критичните променливи, може 
да се премине към изчисляване на разпределението на вероятността за ФНВ или ННС на 
проекта. За целта се препоръчва използването на метода Монте Карло, който изисква проста 
система за изчисление (вж приложение З). Методът се състои в повтарящото се случайно 
извличане на набор стойности за критичните променливи, взети в рамките на съответните 
определени интервали, и изчисляването на показателите за изпълнение на проекта (ФНВ или 
ННС), получени за всяка от извлечените стойности. Чрез повтаряне на тази процедура за 
достатъчно голям брой извеждания (обикновено не повече от няколкостотин), може да се 
постигне предварително определена конвергенция на изчислението като вероятностното 
разпределение на ФНВ или ННС. 
Най-лесният начин за представяне на резултата е изразяването му като вероятностно 
разпределение или кумулирана вероятност на ФНВ или ННС в резултатния интервал от 
стойности. Фигури 2.6 и 2.7 представят графични примери. 
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Фигура 2.6 Разпределение на вероятността за ННС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кумулативната вероятностна крива (или таблица със стойности) дава възможност за оценяване 
на риска на проекта, например като се провери дали кумулативната вероятност е по-висока 
или ниска от референтна стойност, считана за критична. Освен това може да се оцени 
вероятността ННС (или ФНВ) да е по-ниска от определена стойност, приета за референта 
(напр. нулева за ННС и 5% за ФНВ). В примера, илюстриран от Фиг. 2.7 съществува 30% 
вероятност ННС да е отрицателна. 

Фигура 2.7 Кумулативно разпределение на вероятността за ННС 

 

 

 

 

 

 

2.6.4 Оценка на приемливи нива на риск 
Много често стойностите на ННС и ВНВ, посочени в докладите по оценка на проекти се отнасят 
до най-добрите или базови разчети, които вероятно предполагат “най-вероятните” стойности (или 
метод). Критерият за приемливостта на проекта следва да бъде този на очакваната стойност (или 
средна величина) на тези показатели, изчислени на базата на основни разпределения на 
вероятността. 
Например, ако даден проект има базисна ИНВ от 10%, но анализът на вероятния риск показва, 
че ИНВ е със стойност между 4 и 10 при вероятност 70% и стойност между 10 и 13 при 
вероятност 30%, то очакваната стойност на ИНВ за този проект е едва 8,35% (средната 
стойност (4;10)*0,7)+средната стойност (10;13)*0,3)). 
В заключение можем да кажем, че описаната процедура дава възможност за подбор на проекти 
не само на базата на най-добрата прогноза, но и на базата на свързания с нея риск, като просто 

Разпределение 
на 

вероятността 
 

ННС 

Кумулативна 
вероятност 

ННС 
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претегля изпълнението с риска. По принцип не модалното, а по-скоро очакваното изпълнение 
е стойността, която трябва да се посочи в заявлението за кандидатстване за големи проекти, 
изискващи финансиране от ЕС. За да се оцени резултата, много важен аспект е компромисът, 
който следва да се направи между високо-рисковите проекти с високи социални ползи от една 
страна и ниско-рисковите проекти с ниски социални ползи, от друга. 
По принцип се препоръчва неутрално отношение към рисковете, тъй като публичният сектор 
може да е в състояние да обедини рисковете на голям брой проекти. В подобни случаи 
очакваната стойност на ИНВ може да обобщи оценката на риска. В някои случаи обаче 
оценяващият или вносителят могат да се отклонят от неутралитета и да предпочетат да поемат 
по-голям или малък риск за постигането на очакваната възвръщаемост: трябва обаче да има 
ясна обосновка на направения избор (например, много голям проект в малка страна). 
 

АКЦЕНТ: ИЗБЯГВАНЕ НА РИСКА И ПРИНЦИПА НА ПРЕВАНТИВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ 

За онагледяване на тази концепция е възможно разглеждането на иновативни проекти, които могат да са по-рисковани 
от традиционните. Ако например при тях вероятността от постигане на очакваните резултати е едва 50%, нетната им 
социална стойност от гледна точка на инвеститора, който е неутрален спрямо риска, би следвало да се намали 
наполовина. Понякога сама по себе си иновацията е допълнителен критерий за предпочитания. в такъв случай 
иновативните проекти трябва да се оценяват, като се насърчават достойните "иновации" и не се пренебрегва риска. В 
случая на проекти, въвеждащи нови технологии с потенциален риск за нанасяне на вреди върху околната среда 
и/или общественото здраве обикновено се приема силна позиция на избягване на риска, въпреки липсата на 
научнодоказана сигурност за вероятността, величината или причината на тази вреда (принцип на превантивни 
действия). 

2.6.5 Предотвратяване на риска 
Типичен източник на грешки в прогнозите при оценяването на проекти е склоността към 
оптимизъм, т.е. явна систематична тенденция от страна на оценителите на проекти да бъдат 
прекалено оптимистични в изчислението на ключовите параметри на проекта: инвестиционни 
разходи, продължителност на строителните работи, оперативни разходи и ползи (HM Treasury, 
2003 г). 
Много казуси могат да се приведат за илюстриране на склоността към оптимизъм; таблица 2.16 дава 
някои примери за транспортни проекти. 
 
 
Таблица 2.16 Последици от склонността към оптимизъм 
Категории Примерни променливи 
Технически причини Несъвършенна информация, поради липса на данни, нова или недоказана технология. 

Промени в мащаба като промени във връзка със скоростта, ширината на пътя, маршрути, 
безопасност и екологични норми. 

Психологически причини Склонността на хората и организациите към оптимизъм 
Икономически причини Строителните компании и консултанти имат интереси в напреднали проекти. 
Политически-
институционални причини 

Интереси, власт и институции 
Участниците могат умишлено да лъжат, защото искат да видят проекта си/интересите си 
осъществени. 

Източник: HM Treasury (2003 г.) 
 
За да се минимизира нивото на склонност към оптимизъм се препоръчва извършване на 
специфични корекции под формата на разчети на увеличени разходи и разчети на намалени или 
забавени ползи. Тези корекции следва да се основават на емпирични данни, например от 
предишни или подобни сравними проекти, като от полза може да са и консултации с експерти 
(вж и приложение З). 
Коригирането на оптимистичната нагласа следователно ще доведе до по-добри разчети в един 
ранен етап от оценяването на проекта. Тези корекции обаче не трябва да се приемат като 
заместител на оценката на риска, а по-скоро като създаване на една по-точна основа за 
изготвяне на анализа на риска, което по принцип е всичко необходимо за тази цел, при условие, 
че се изготвя с точност посредством използване на очакваните показатели. Тогава анализът на 
риска трябва да се вземе като основа за управлението на риска, което представлява 
идентифициране на стратегии за намаляване на риска, включително и как да се разпредели 
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риска сред заинтересованите страни и кои рискове да бъдат прехвърлени към професионални 
институции за управление на риска като застрахователните компании. 
Управлението на риска е комплексна дейност, която изисква редица компетенции и ресурси и 
може да се приеме като задача за професионалисти, под отговорността на управляващия орган 
и бенефициента. След изготвяне на анализа на риска вносителят на проекта следва поне да 
определи специфични мерки за облекчаване на идентифицираните рискове, съгласно добри 
международни практики (вж Приложение З за примери, извадени от документи на Световната 
банка за оценяване на проекти). 

2.7 Други подходи при оценката на проекти 
Въпреки че анализът по разходи и ползи е най-често използваната техника за оценяване на 
публични инвестиции и единствената, която се изисква от регламентите на Фондовете за 
големи проекти, съществуват и се използват и други видове анализ на проекти. Този раздел 
предоставя преглед на основните характеристики и области на приложение на анализа на 
разходите/ефективността (АРЕ), многокритерийния анализ (МА) и анализа на икономическото 
въздействие (АИВ). Тези подходи не могат да се приемат за заместители на АРП, а по-скоро за 
допълнителни анализи, поради наличие на специални причини или грубо приближение, когато 
изготвянето на фактическия АРП е невъзможно. Още повече, че те са трудни за 
стандартизиране и в контекста на Структурните Фондове, Кохезионния фонд и ИПП следва да 
се използват внимателно, за да се избегнат несъответствия между региони и страни, които биха 
затруднили службите на Комисията при оценяването на проектите. 

2.7.1 Анализ на разходите/ефективността 
Анализът на разходите/ефективността (АРЕ) представлява съпоставяне на алтернативни 
проекти с един-единствен общ ефект, който може да се различава по отношение на своята 
величина. Целта е да се избере проекта, който при дадено равнище на изходящите ресурси, 
свежда до минимум нетната настояща стойност на разходите или обратно за дадени разходи, 
увеличава до максимум равнището на изходящите ресурси. Резултатите от АРЕ са полезни за 
тези проекти, чийто ползи са много трудни, ако не и невъзможни за оценяване, докато 
разходите им могат да бъдат предвидени с по-голяма сигурност. Тази методология често се 
използва при икономическата оценка на програми в областта на здравеопазването, но може да 
се използва и при оценката на проекти в областта на научно-изследователската дейност, 
образованието и околната среда. За тези области се използват прости АРЕ съотношения, като 
например разходите за проучване на един патент, разходите за образование на един ученик, 
разходите за единица намаляване на вредни емисии и пр. АРЕ не е от голяма полза, когато една 
стойност, дори и да е индикативна, може да бъде дадена и на ползите, а не само на разходите. 
По принцип АРЕ дава решение на проблема за оптимизиране на ресурсите, който обикновено 
се представя под две форми: 
- при зададен фиксиран бюджет и n алтернативни проекти, органите за вземане на решения 

целят да доведат до максимум постижимите резултати, измерени по отношение на 
ефективността (E); 

- при зададено ниво на E, което следва да бъде постигнато, органите за вземане на решения целят 
да сведат до минимум разходите (C). 

Въпреки че могат да се измерят простите съотношения разходи-резултати от проекта (Р/Р) за 
всяка една алтернатива, правилната съпоставка се базира на съотношения инкрементални 
разходи-инкрементални резултати, тъй като това ни показва колко плащаме при добавяне на 
допълнителна, по-изгодна мярка. По-конкретно, когато алтернативните проекти са конкурентни 
и взаимноизключващи се е необходим инкрементален анализ, за да се класифицират проектите 
и да се избере този, който е най-добър по отношение на разходи/ефективност. 
По принцип анализът на разходите/ефективността се прилага, за да се провери нулевата 
хипотеза, която твърди, че средната разходно-ефективност на един проект (а) е различна от 
средната разходно-ефективност на някоя конкурентна намеса (b). Изчислява се в следното 
съотношение: 

R = (Ca – Cb) / (Ea – Eb) = ΔC / ΔE 
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дефиниращо инкременталните разходи за единица допълнителен резултат от проекта. 
Докато измерването на разходите е същото както при финансовия анализ на АРП, измерването 
на ефективността зависи от вида на избрания краен резултат. Ето някои примери за мерки за 
ефективност, използвани в АРЕ: брой спечелени жизнени години, дни на предотвратена 
нетрудоспособност (проекти за здравеопазване) или оценки от изпитни тестове (образование). 
Когато една стратегия е по-ефективна и по евтина в сравнение с алтернативата (Ca – Cb < 0 и Ea 
– Eb > 0) се казва, че тя “доминира” алтернативата: в тази ситуация не е необходимо да се 
изчисляват съотношенията разходи/ефективност, тъй като е очевидно коя стратегия ще бъде 
избрана. При повечето обстоятелства проверяваният проект е едновременно по-скъп (или по-
малко) или по-ефективен (или по-малко) от алтернативата(вите) (Ca–Cb > 0 и Ea – Eb > 0 или, 
обратно, Ca – Cb < 0 и Ea – Eb < 0). В тази ситуация инкременталната разходно-ефективност дава 
възможност на оценителите да класифицират разглежданите проекти и да установят, а 
впоследствие и отстранят, случаите на “разширена доминантност”. Това може да се дефинира 
като състояние, при което една стратегия е както по-малко ефективна, така и по-скъпа от 
линейната комбинация на две други стратегии, с които тя взаимно се изключва. Разширената 
доминантност съществува когато съотношението инкрементална разходно-ефективност за 
даден проект е по-високо от това на следващата по-ефективна алтернатива (вж примера по-
долу). 
 

ПРИМЕР: РАЗШИРЕНА ДОМИНАНТНОСТ ПРИ АНАЛИЗА РАЗХОДИ/ЕФЕКТИВНОСТ 

Таблицата по-долу показва хипотетични съотношения разходи/ефективност за три намеси с цел подобряване на 
когнитивния капацитет на целева група от 50 деца: 
A) компютъризирано самообучение 
B) образователни сесии за цялата извадкова целева група; 
C) образователни сесии за малки групи (до пет човека). 

 
 Разходи (евро) Ефективност 

(среден точков 
резултат) 

ΔC ΔE ΔC / ΔE 

А) Компютъризирано самообучение 1,000 10 -- -- 100 
Б) Образователни сесии за цялата 
извадкова целева група 

4,000 15 3,000 5 600 
(разширена 

доминантност) 
В) Образователни сесии за малки 
групи: (до пет човека) 

9,000 40 5,000 25 200 

 
В нашия пример стратегия Б представлява случай на разширена доминантност, тъй като стратегия В има по-ниско съотношение 
разходи/ефективност (200<600). 
Следователно, трябва да се изключи от избора на възможни намеси. От друга страна, стратегии А и В са “добри 
покупки” и реализирането им ще зависи от наличния бюджет. 

На практика АРЕ дава възможност на оценителите да изключат онези варианти, които не са 
технически ефективни (тъй като са доминирани), докато за оставащите проекти, изборът ще 
зависи от размера на бюджета. Първо следва да се приложи метода с най-ниското съотношение 
инкрементални разходи/ефективност и след това да се добавят други стратегии до изчерпване 
на бюджета. 
При обобщаването на резултатите, които са се проявили през различните години съществуват и 
технически проблеми, тъй като не винаги е ясно какъв следва да бъде специфичният сконтов 
коефициент (явно е, че нито ФСК, нито ССК са приложими за сконтиране на брой ученици, или 
патенти, или емисии). 
В заключение можем да кажем, че анализът разходи/ефективност е средство за съпоставяне на 
проекти, когато е от значение едно единствено измерение на резултатите от проекта. Този 
аспект значително ограничава областта на неговата приложимост: в повечето случаи проектите 
оказват въздействие, което не попада в една единствена мярка за ефективност. Освен това без 
остойностяване на ползите АРЕ може да измери единствено техническата ефективност, а не 
разпределителната ефективност. Единственият случай, в който АРЕ може би се доближава до 
АРП е когато мярката за ефективност улавя всички социални ползи от определен проект, но 
това е една много трудна задача. В програмите за здравеопазване “спасените жизнени години” 
(които понякога се коригират спрямо “качеството” си) могат да бъдат приети за пълна мярка на 
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социално благоденствие. Всъщност, когато планиращият орган припише конвенционална 
парична стойност на статистическия живот (или статистическия живот, коригиран спрямо 
качеството) в сферата на здравеопазването, както и в транспорта или при някои екологични 
проекти, тогава се завръщаме към стандартен АРП. 

2.7.2 Многокритериен анализ 
Многокритерийният анализ (МКА) представлява семейство алгоритми, което се използва за подбор 
на алтернативи съгласно набор от различни критерии и тяхното относително “тегло”. За разлика от 
АРП, който се съсредоточава върху един единствен критерий (увеличаване до най-голяма 
възможна степен на социалното благополучие), многокритерийният анализ е средство за 
боравене с набор от различни цели, които не могат да бъдат обобщени посредством цени в 
сянка или тегло на благосъстоянието, какъвто е случаят със стандартния АРП. 
Съществуват много начини за изготвяне на МКА. Ето един примерен подход: 
- целите следва да се изразяват в измерими променливи. Те не трябва да са излишни, но биха 

могли да са алтернативни (постигането на малко повече по отношение на определена цел би 
могло частично да попречи на постигането на друга); 

- след определяне на "вектора на целите" следва да се намери техника за обединяване на 
информацията и да се направи избор; следва да се определи теглото на целите, като се 
отрази относителното значение, което им отдава Комисията; 

- определяне на критериите за оценяване; тези критерии биха могли да се отнасят до 
приоритетите, преследвани от различните участващи страни или пък до определени аспекти 
от оценяването; 

- анализ на въздействието: тази дейност включва описание по всеки един от избраните критерии 
на породените от него последици. Резултатите могат да са в количествено или качествено 
изражение; 

- прогноза на последиците от намесата от гледна точка на избраните критерии; въз основа на 
резултатите, произтичащи от предходния етап (както в количествено, така и в качествено 
отношение) се присъжда определен брой точки или нормализирана стойност (това е 
еквивалент на “пари" при АРП); 

- установяване на типологията на участващите в намесата субекти и определяне на 
съответната предпочитана функция (тегло), придадено на различните критерии. 

- след това точките по всеки отделен критерии се събират (просто чрез сумиране или не-
линейна формула), за да се посочи нумерична оценка на намесата, след което резултатът 
може да се сравни с резултата от други подобни намеси. 

Тогава проверителят на проекта следва да установи дали: 
- предвижданията относно непаричните аспекти са остойностени реалистично в предварителната 
оценка; 
- във всеки случай се изготвя АРП за стандартните цели (финансов и икономически анализ); 
- допълнителните критерии при МКА имат достатъчно политическо тегло за определяне на 

значимите промени във финансовите и икономически резултати. 
ПРИМЕР: МКА КАТО ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ 

ПРОЕКТИ 

МКА е ефективен, когато монетизацията на разходите и ползите е трудна или дори невъзможна. Нека допуснем, че 
даден проект показва, при сконтов коефициент в размер на 5%, отрицателна икономическа нетна настояща стойност 
на сума от един милион евро. Това означава, че проверителят на проекта предвижда нетна социална загуба на 
проекта в монетарно отношение. Вносителят на проекта обаче би могъл да оцени, че независимо от това проектът 
следва да бъде финансиран от Фондовете, тъй като има "много положително" екологично въздействие, което не 
подлежи на монетизация. Например очаква се проектът да намали емисиите от замърсителя Z с 10% годишно. 
Следва да се зададе въпросът: 

a)  дали предвиждането на намалената емисия е надеждно във физическо изражение? 

б)  дали един милион евро представлява приемлива “цена” за намаляване в размер на 10% от емисията; 

в)  дали тази “цена” е в съответствие с тежестта, която правителството на държавата-членка или Комисията 
придават на подобни проекти? 

Например, може да се провери дали – редовно или понякога – държавите-членки са финансирали подобни проекти, 
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или че няма данни за непоследователност, следва да се разгледат причините за предлагането на подобно отклонение 
от предишни практики за подпомагане от ЕС на този проект.  

Когато ползите са не само непарични, а също така не подлежат и на физическо измерване, 
следва все пак да се изготви качествен анализ. В матрица се обединява набор от критерии, 
относими за оценяването на проекта (справедливост, екологично въздействие, равни 
възможности) заедно с въздействията (измерени чрез точков резултат или като проценти) на 
проекта по съответните критерии. След това с друга матрица се приписва тегло на всеки 
съответен критерий.  Резултатите се умножават и се изчислява теглото на съвкупното въздействие 
на проекта: това дава възможност за избиране на най-добрата алтернатива. В примера в табл. 
2.17 проект Б има по-голямо социално въздействие предвид предпочитанията, отдадени на 
избраните социални критерии. Трябва да се отбележи, че тези матрици са прости, но 
изключително субективни и при интерпретирането на резултатите е необходима голяма 
предпазливост. 
 
Таблица 2.17 Прост многокритериен анализ за два проекта 
 Проект А Проект Б 
 Резултати* Тегло Въздействие Резултати* Тегло Въздействие 
Справедливост 2 0.6 1.2 4 0.6 2.4 
Равни възможности 1 0.2 0.2 1 0.2 0.2 
Опазване на околната среда 4 0.2 0.8 2 0.2 0.4 
Общо 2.2: умерено въздействие 3.0: релевантно въздействие 
 

*0: нулево въздействие, 1: незначително въздействие, 2: умерено въздействие, 3: релевантно въздействие, 4: значително 
въздействие  

2.7.3 Анализ на икономическото въздействие 
По отношение на големите проекти, член 40(д) 1083/2006 от Регламенти на ЕС изисква от 
държавите-членки или управляващия орган да предоставят на Комисията анализ на разходите 
и ползите, включващ “предвидимо въздействие върху съответния сектор и върху социално-
икономическото положение на държавата-членка и/или на региона, и когато е възможно и 
когато е целесъобразно, на други региони на Общността”. 
Обсъждането на социално-икономическия контекст, както в раздел 2.1.1 обикновено разглежда 
поне в качествено отношение въздействието на някои проекти на национално, регионално или 
отраслово равнище, но в същността си АРП е микро-икономически подход. Цялостното 
социално въздействие се улавя от ИННС, която е достатъчен статистически показател на 
промените в благоденствието. При разглеждане на мега-проекти (много големи проекти 
относими към икономиката) се отчита фактът, че те могат да имат макроикономическо 
въздействие (технически те променят цените в сянка, тъй като не са пределни). В такива 
(редки) случаи оценката на икономическото въздействие може да се изготви като допълнение 
към АРП. 
Анализът на икономическото въздействие е средство за оценяване на въздействието от намеса 
или програма върху нейната социално-икономическа среда. Този вид анализ съсредоточава 
вниманието си върху макроикономически показатели и прогнози за влиянието на проекта 
върху тези показатели. Резултатите от анализа на икономическото въздействие често 
определят дали следва да се предостави публична подкрепа поради наличие на икономически 
ползи за дадена област. 
Резултатите следва да бъдат полезни: 
- на отраслово ниво, за установяване на критични области и определяне на политически действия; 
- макроикономическо ниво, за определяне на относително приноси. 

Например, методът може да бъде използван за оценяване на по-широките икономически 
последици на дадено съоръжение или събитие/атракция върху целево местоположение. В 
контекста на Структурните фондове социалните, икономически и екологични последици на 
една намеса са взаимносвързани. Може да се наложи различните видове оценки на 
въздействието да бъдат комбинирани в пълна оценка на въздействието, чиято същност ще 
варира в зависимост от типа намеса и целите на разходо-ефективността на цялостния пакет на 
оценка на въздействието. 
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Анализът на икономическото въздействие се препоръчва по-скоро като допълнително 
средство, а не алтернатива на АРП, поне в степента, в която анализ на икономическото 
въздействие предоставя допълнителна информация, непредоставяна от АРП, върху макро 
последиците от изпълнението на проекти (напр., въздействие върху регионалната търговия, 
въздействие върху растежа на БВП и т.н.). 
 
ПРИМЕР: АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗА ПРОЕКТИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ ОС 

TEN-T 

Последни проучвания показват, че анализът на икономическото въздействие се прилага при големи транспортни 
проекти, като например, фиксираната връзка Йоресунд, в експлоатация от 2000 г., свързваща Дания (Копенхаген) 
с Швеция (Малмьо). 
Извън обхвата на АРП бе оценено икономическото въздействие на връзката, тъй като тя бе построена с цел укрепване 
на икономическите и културни връзки между Дания и Швеция. По конкретно, преди изпълнението на проекта, 
Oeresundsbro Konsortiet (оператора на проекта) определи и извърши оценка на възможни последици от връзката на 
регионално равнище, както следва: 
- постигане на баланс между сравнително високото ниво на безработица в Сконе (Швеция) и острата липса на 
работна ръка в Дания (особено в Копенхаген); 
- облекчаване на прегрелия пазар на жилищни имоти в областта Копенхаген, докато жилищните имоти в Сконе 
се отличават с по-разумни цени и съществува наличен капацитет; 
- създаване на вътрешен пазар съставляващ 3.6 милиона потребители и 220.000 датски и шведски компании. 

Източник: EVATREN (2007 г.). 
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СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТ
 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

 Ясно ли са описани социалния, институционния и икономическия контекст? Ясно ли са определени целите 
на проекта по отношение на обществено- икономическите показатели? 

 Постижими ли са обществено-икономическите ползи с изпълнението на проекта?  
 Взети ли са под внимание всички по-важни обществено икономически последици от проекта в контекста на 

съответния регион, отрасъл или държава? 
 Проектът съответства ли със задачите, които ЕС поставя на фондовете? (Чл. 3 и Чл. 4 Регл. 1083/2006, 

Чл. 1 и Чл. 2 Регл. 1084/2006, Чл. 1 и Чл. 2 Регл.1085/2006) 1085/2006) 
 Съответства ли проектът на всеобщата национална стратегия и политики заложени в националните 

стратегически референтни рамки и оперативните програми? (Чл. 27 и Чл. 37 Регл. 1083/2006, Чл. 12 
Регл.1080/2006) 1080/2006) 

 Посочени ли са средствата за измерване степента на изпълнение на целите и тяхната връзка, ако има 
такава, с целите на Оперативните програми? 

 
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОЕКТ 

 Съставлява ли проектът ясно индивидуализирана самодостатъчна анализационна единица? 
  Взети ли са под внимание косвените ефекти (и изключени в случай, че са използвани подходящи цени в 

сянка)? 
  Взети ли са под внимание ефектите в мрежа? 
 Чий разходи и ползи ще бъдат взети под внимание при изчисляване на икономическото благополучие? 

('кой има право?') Взети ли са под внимание всички потенциално засегнати страни? 
•  

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И АНАЛИЗ НА ВАРИАНТИТЕ 
 Осигурява ли документацията за кандидатстване достатъчно свидетелства за осъществимостта на 

проекта (от инженерна, институционална, управленческа, изпълнителска, екологична и пр. гледна точка)? 
 Установен ли е сценарият “да не се прави нищо” (“да се работи както обикновено”) с оглед съпоставяне на 

ситуацията с изпълнението на проекта и без изпълнението му?  
 Показал ли е кандидатът адекватно отчитане на други алтернативни осъществими варианти? (по 

отношение на сценария “да се направи минималното” и малък брой алтернативи от типа “да се направи 
нещо”)? 

 
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ 

 Отстранени ли са при анализа обезценяването, резервите и други счетоводни позиции, които не отговарят 
на реалните потоци? 

 Извършено ли е определянето на паричните потоци съгласно инкременталния подход? 
 Изборът на сконтов коефициент в съответствие ли е с указанията на Комисията или тези на държавата-

членка? Ако не, защо? 
 Изборът на времевия хоризонт съответства ли на препоръчаната стойност? Ако не, защо? 
 Изчислена ли е остатъчната стойност на инвестицията? 
 При използването на текущи цени приет ли е номинален финансов сконтов процент? 
 При проекти генериращи приходи определен ли е “размера, за който се отнася процентът на 

съфинансиране” съгласно регламентите на ЕС (Чл. 55 Регл.1083/2006)? 1083/2006)? 
 Изчислени ли са основните показатели за изпълнението на проекта (ФННС(И), ФНВ(И), ФННС(К), ФНВ(К)), 

като са взети под внимание правилните категории парични потоци? 
 Ако участват частни партньори, печелят ли те нормални печалби в сравнение с някои финансови 

референтни стойности? 
 
ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ 

 Взети ли са под внимание цените на входящите и изходящите ресурси без да се включва ДДС и други 
непреки данъци? 

 Взети ли са под внимание цените на входящите ресурси, включително и работната сила с включване на 
преки данъци? 

 Изключени ли са субсидиите и чистите трансферни плащания? 
 Включени ли са външните фактори при изготвяне на анализа? 
 Използвани ли са цени в сянка, които по-добре отразяват социалните алтернативни цени на използваните 

ресурси? 
 Приложени ли са конверисонни индекси, специфични за всеки отрасъл по отношение на големи 

нетъргуеми позиции? 
 Използвана ли е подходяща надница в сянка съгласно същността на местния пазар на труда? 
 Изборът на социалния сконтов процент в съответствие ли е с указанията на Комисията или тези на 

държавата-членка? Ако не, защо? 
 Изчислени ли са основните икономически показатели на изпълнение (ИННС, ИНВ и съотношение П/Р)? 
 Положителна величина ли е нетната настояща стойност? Ако не, съществуват ли други важни не-парични 

ползи, които следва да се разгледат? 
 
ОЦЕНКА НА РИСКА 

 Изборът на критични променливи съответства ли на предложения праг на еластичността? 
 Извършен ли е анализът на чувствителността за всяка отделна променлива и използвани ли са стойности, 

при които настъпва обрат? 
 Използван ли е критерий за очакваната стойност за оценяване на изпълнението на проекта? 
 Разгледани ли са начини за свеждане до минимум на равнището на оптимизма? 
 Установени ли са мерки за облекчаване на риска? 

•  
ДРУГИ ПОДХОДИ НА ОЦЕНКА 

 В случай, че проектът е показал важни ефекти, които са трудни за оценяване в парично изражение, 
разгледана ли е възможността за провеждане на допълнителен анализ, като АРЕ или МКА? 

 Подходящ ли е изборът на допълнителния анализ с областите на приложение на АРЕ и МКА? 
 При изготвяне на АРЕ изчислени ли са съотношенията инкрементални разходи/ефективност с цел 

изключване на “доминирани” варианти? 
 При изготвяне на МКА съответства ли приложеното тегло на относителната значимост на ефектите върху 

обществото? 
 Ако съществува вероятност проектът да има значителни макроикономически последици, разгледана ли е 

възможността за извършване на анализ на икономическото въздействие?



 78

ГЛАВА ТРЕТА 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНИТЕ АНАЛИЗИ ПО 
ОТРАСЛИ 

Общ преглед 
Тази глава конкретизира обяснените в предишните глави понятия, като ги отнася към 
основните отрасли, които са обект на подпомагане от средствата на ЕС и по-конкретно 
съсредоточава вниманието върху транспорт, околна среда, промишленост и други 
производствени инвестиции. 
Главната цел на настоящата глава е да разкрие, от една страна, установените методи, които са в 
основата на добрата оценка и, от друга страна, да разгледа някои въпроси, които заслужават 
особено внимание. 
Доколкото е възможно описанията за всички отрасли са организирани по сходен начин. 
Описанията започват с представяне на проекта посредством описание на главните цели и 
особености. Обхватът на раздела, включващ технико-икономическото проучване обобщава 
основните входящи ресурси, които следва да бъдат включени в идеалния случай, включително 
прогнози на търсенето, варианти за разглеждане и др., преди да се стигне до разделите на 
финансовата и икономическа оценка, които също така са подкрепени и от казусите, 
предоставени в четвърта глава. 
Някои отрасли са разгледани по опростен начин, като вниманието се съсредоточава върху 
въпроси, които се считат за най-важни или комплексни за всеки отрасъл. Списъци за проверка 
са предоставят, където има полза от тях. Описанията се базират на представения във втора глава 
подход и следват предложените стъпки. Всеки отрасъл представя общо описание на възможни 
цели на проекти, както и основните входящи ресурси за финансовия и икономическия анализ. 
За някои отрасли това не е тривиална задача. Въпреки че проектите, които принадлежат към 
един и същи отрасъл могат да се различават значително един от друг, описанието цели да 
посочи – за всеки отрасъл – основните източници на социални ползи и разходи. Тъй като 
несигурността и риска по отношение на променливи тенденции и стойности са важни аспекти, 
които трябва да бъдат взети под внимание при оценяването на инвестиционни проекти за всеки 
отрасъл е предоставен списък с най-критичните фактори. 
Много от въпросите засегнати в тази глава се разглеждат по-подробно в приложенията. При 
изготвяне на описанията се приема, че съществува непрекъснат диалог между оценителите и 
вносителите на проекти с общата цел да се избере възможно най-добрия проект, представляващ 
добро съотношение качество/цена. 

3.1 Транспорт 
Настоящият раздел илюстрира инвестициите в развитието на нови или вече съществуващи 
транспортни инфраструктурни обекти. Те могат да включват нови транспортни линии или 
връзки, завършване на съществуващи мрежи, както и инвестиции, целящи модернизацията на 
съществуващи инфраструктурни обекти. Предлаганата методология е насочена предимно към 
шосеен и ж.п. транспорт. Общите принципи, обаче, могат да се прилагат и към други видове 
транспорт, например – морски и въздушен. 

3.1.1 Транспортни мрежи 

3.1.1.1 Цели на проекта 
Социално-икономическите цели на транспортните проекти по принцип се отнасят до 
подобряване на условията на пътуване на стоки и пътници, както в рамките на проучваната 
зона, така и до и от нея (достъпност), както и подобряването на качеството на околната среда и 
благосъстоянието на обслужваното население. 
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По-подробно проектите разглеждат следните транспортни проблеми: 
- намаляване на задръстванията чрез елиминиране на ограниченията върху капацитета на 

единични връзки и възли в мрежата или чрез изграждане на нови и алтернативни връзки или 
маршрути; 

- подобряване на работните характеристики на връзка или възел в мрежата чрез повишаване 
на скоростта на пътуване и чрез намаляване на експлоатационни разходи и броя на 
катастрофи посредством въвеждането на мерки за безопасност; 

- прехвърляне на търсенето на транспортни услуги към специални видове транспорт (много от 
инвестициите, които бяха извършени през последните няколко години, когато проблемът на 
външните въздействия върху околната среда се очерта като фактор от основно значение, 
имат за цел да изместят търсенето на определени видове транспорт, в полза на свеждане на 
замърсяването до минимум и ограничаване на въздействието върху околната среда. 

- довършване на липсващи връзки или зле свързани мрежи: транспортните мрежи често са 
създадени на национална и/или регионална основа, която може вече да не отговаря на 
изискванията на търсенето на транспорт (такъв е предимно случаят с ж.п. транспорта); 

- подобряване на достъпността за хората от периферни области или региони. 
 
Първата стъпка е ясно да се посочат основните преки цели на транспортния проект (намаляване 
на затрудненията, изместване на видове транспорт), както и тези, които се отнасят към 
околната среда (икономии на енергия, намаляване на вредни емисии) и да се разграничат от 
косвените цели (регионално развитие, трудова заетост и пр.). След като веднъж бъдат изяснени 
целите на проекта, следващата стъпка има за цел да провери дали определеният проект 
съответства на целите. 
 
3.1.1.2 Идентифициране на проект 

Типология на инвестицията 
Когато е необходимо кратко, но ясно да се определи инфраструктурата, добре е като начало да се 
посочат нейните функции, които трябва да отговарят на целите на инвестицията. След това трябва 
да се опише видът намеса, т. е. дали става дума за чисто ново шосе, или връзка от по-голяма 
инфраструктура, или част от удължение или изменение на съществуващ шосеен или ж.п. път 
(например – изграждането на трето платно към двулентова магистрала, удвояване на железен 
път или електрификация и автоматизация на съществуваща ж.п. линия). 

 

Териториална референтна рамка 

Типология на инвестициите 
- нови инфраструктурни обекти (шосейни, ж.п., пристанища, летища) за удовлетворяване на нарастващото търсене 
на транспортни услуги 
- завършване на съществуващи мрежи (липсващи връзки) 
- разширяване на съществуваща инфраструктура 
- реконструкция на съществуващи инфраструктури 
- инвестиции в мерки за безопасност по съществуващи връзки или мрежи 
- по-добро използване на съществуващите мрежи (т.е. по-пълноценно оползотворяване на капацитета на мрежата) 
- подобряване на интермодалността (възли за смяна на вида транспорт, достъпност на пристанища и летища) 
- подобряване на оперативната съвместимост на мрежите 
- подобряване на управлението на инфраструктурата 

Функционални характеристики на инвестициите: 
- нарастващ капацитет на съществуващите мрежи 
- намаляване на задръстванията 
- намаляване на външните фактори 
- подобряване на достъпността на периферни региони 
- намаляване на транспортно-експлоатационните разходи 
Видове услуги: 
- инфраструктурни обекти за гъстонаселени области 
- инфраструктурни обекти за търсене на различни видове транспорт за дълги разстояния 
- инфраструктурни обекти за товарен транспорт 
- инфраструктурни обекти за транспорт на пътници
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Проектите могат да представляват част от национални, регионални или местни транспортни 
планове или да се лансират от различни по характер организации. Основните елементи, които 
трябва да се вземат под внимание са следните: 
- функционалното включване на изготвената инфраструктура в съществуваща или планирана 

транспортна система (градска, регионална, междурегионална или национална) с цел 
отчитане на ефектите в мрежата. 

- съответствието на изготвената инфраструктура, както и нейното управление и експлоатация 
с национална и Европейска транспортна политика: фискалните политики (данъци на 
горивата), предлагани схеми на таксуване, ограничения или поставени цели относно 
околната среда, други стимули/трансфери в отрасъла, технически стандарти; 

- степента на съответствие с другите проекти и/или планове за развитие, които могат да са 
разработени за зоната на инвестицията, като се вземат предвид проекти и/или планове за 
отрасли, които биха могли да повлияят на търсенето на транспортни услуги (земеползване, 
планове за развитие). 

Нормативна рамка 
През последните десет години регулирането на транспортния отрасъл отбеляза значително 
развитие. Това развитие се породи от необходимостта да се преодолее неефективността на 
монополните системи, като се въведе конкуренция в транспортните услуги и инструменти за 
регулирането на "естествените монополи", т.е. на инфраструктурните обекти. 
От гледна точка на Общността, Европейският съюз постепенно разработи конкретни действия и 
препоръки към държавите-членки, като процесът започна през 90-те. Що се отнася до 
действията, намесата на Общността е насочена главно към развитието на инфраструктурна 
мрежа (Трансевропейски мрежи – Транспорт, TEN-T), към регулиране и конкурентност сред и 
между различните видове транспорт и правилно ценообразуване (включително заплащане за 
използване на инфраструктура и превръщане на външните разходи във вътрешни). 
 

НОРМАТИВНА РАМКА 
Бели книги 
Бъдещо развитие на Общата транспортна политика – Бяла книга/СОМ/1992/494 
Справедливо заплащане за използването на инфраструктура: поетапен подход към тарифната рамка на общата 
транспортна инфраструктура в ЕС - Бяла книга/СОМ/1998/0466 окончателен  
Европейска транспортна политика за 2010 г. време за решения – Бяла книга/ СОМ/2001  
Нека Европа продължава да се движи - Устойчива мобилност за нашия континент Средносрочен преглед на Бялата 
книга за транспорта на Европейскта Комисия за 2001 г. 
Бяла книга/СОМ/2006/314 
Трансевропейски мрежи – Транспорт (TEN-T) 
Решение 1996/1692/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 1996 г. относно Насоките на Общността за  
развитие на трансевропейската транспортна мрежа  
Решение 2004/884/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на решение 1692/96/ЕО относно Насоки 
на Общността за развитие на трансевропейска транспортна мрежа  
Трансевропейска мрежа: Към един интегриран  подход, СОМ/2007/0135 
Финансиране от Общността 
Регламент 2004/807/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 2236/95 на Съвета 
за определяне на общите правила за предоставяне на финансова помощ от Общността в областта на 
трансевропейските мрежи 
Ценообразуване 
Директива 2006/38/ЕО ‘Евровинетка' за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от 
тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (вж следващото каре)  
Директива 2004/49/ЕО за изменение на Директива 2001/14/ЕО за разпределяне на капацитета на железопътна 
инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътна инфраструктура и сертифициране за безопасност 
Летищни такси СОМ/1997/154  
Зелена книга за морски пристанища и морска инфраструктура СОМ/1997/678) 
 
3.1.1.3 Технико-икономическо проучване и анализ на вариантите 

Анализ на търсенето 
Оценката на съществуващото търсене и прогнозирането на бъдещото търсене са сложни и 
важни задачи, които често отнемат значителен дял от ресурсите, заделени за технико- 
икономическото проучване. По отношение на референтния сценарий (да се работи какво 
обикновено или да се направи минимума) следва да се изяснят следните аспекти: 
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- зоната на въздействие на проекта: това е важно за определяне на търсенето без 
осъществяването на проекта и на въздействието на новата инфраструктура, както и за 
определяне на други видове транспорт, които биха могли да се използват (например, 
коридори, където често се конкурират няколко различни вида транспорт: шосеен, ж.п. и 
въздушен транспорт); 

- методите, които са използвани за оценяване на съществуващото търсене и на бъдещето търсене 
са: използване на модели в един вид транспорт или мултимодални модели, екстраполации от 
досегашни тенденции, цени на превоза и разходи за потребителите, задръстване и 
повишаване на капацитета за третиране; 

- конкуриращи се видове транспорт и алтернативни маршрути: цени на превоза и разходи за 
потребителите, политики на ценообразуване и регулиране, ограничения на задръстването и 
капацитета, очакваните нови инвестиции; 

- евентуални отклонения от досегашните тенденции и сравнение с широкомащабни бъдещи 
тенденции на регионално, национално и Европейско равнище. 

При наличието на висока степен на несигурност относно бъдещите тенденции в търсенето 
може би е уместно да се разработят два сценария – оптимистичен и песимистичен, и да се 
направи връзка между двете хипотези и тенденциите на развитие на БВП или на други 
макроикономически променливи. 
Колкото до решението (решенията) за проекта, на първо място трябва да се помни, че 
транспортната система е мултимодална система. Едно и също търсене на транспортни услуги 
може – поне частично – да се удовлетвори от различни видове транспорт и следователно 
различните видове транспорт могат да се конкурират за едно и също търсене. Конкуренция 
може да съществува не само между различните видове транспорт, но дори и вътре в един и същ 
вид транспорт, например между шосейни маршрути или между транспортни възли, като 
пристанища или летища. 
Изчислението на потенциалното търсене следва основно да изясни вътрешната структура на 
трафика, който привлича проектът, по отношение на: 
- съществуващия трафик, 
- трафика, който се отклонява от други видове транспорт, 
- новосъздадения или индуциран трафик: трафика, който се поражда само при наличие на нова 

инфраструктура, или в случай на увеличение на капацитета/скоростта на съществуващата 
инфраструктура. 

Особено внимание следва да се обърне на чувствителността на очаквания поток на трафика за 
някои променливи от решаващо значение като: 
- еластичността спрямо времето и разходите за пътуване, която е имплицитно заложена в 

изчислението на трафика, който се е отклонил от други видове транспорт: характеристики на 
търсенето на различни видове транспорт, тяхната структура и еластичността са от особено 
значение при проектите, които имат връзка с инфраструктури, за които се заплащат такси, 
тъй като очакваните обеми на трафика се определят от равнището на цената на превоза); 
след това е необходимо еластичността спрямо времето и разходите да бъде отделена от 
съвкупната стойност сравнена с данни от литературни източници или данни от други 
проекти; 

- ограничения на капацитета при конкурентните видове транспорт и съществуващи стратегии, 
например по онтошение на политики за цената на превоза. Този аспект може да се отнася в 
особена степен до дългосрочни инвестиции: през срока, необходим за приключване на 
намесата, трафикът, който може потенциално да бъде поет от новата инфраструктура, може 
да се измести към други видове транспорт и, ако това е така, тогава може да се окаже трудно 
да бъде върнат обратно. 

В първия случай индуцираният трафик би могъл да се оцени на базата на еластичността на 
търсенето спрямо обобщените транспортни разходи (време, такси, комфорт). Все пак, тъй като 
трафикът зависи от пространственото разпределение на икономическите дейности и 
домакинства, за да се изготви правилна оценка на размера му, се препоръчва да се анализират 
промените в достъпността на дадения район, индуцирани от проекта. Това обикновено изисква 
да се използват интегрирани модели на регионално развитие – транспортни модели. При 
отсъствие на тези инструменти е необходимо новосъздаденият трафик да се оценява с 
повишено внимание и да се извърши анализ на чувствителността или анализ на риска на този 
компонент на трафика. 
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СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА ЗА АНАЛИЗА НА ТЪРСЕНЕТО НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ 

Анализ на съотношението търсене/капацитет на новата инфраструктура за всеки алтернативен прокет, който би могъл да се вземе 
под внимание. То се основава на следното: 
- равнищата на услуги, осигурявани от инфраструктурата, в смисъл на съотношението трафик/капацитет (потоците на трафик 

по пътищата, пътниците, ползващи системи за обществен/колективен транспорт, и т.н.). Полезно е да се анализират поотделно 
различните компоненти на трафика както по отношение на видовете потоци (вътрешен, със замяна или транзитен трафик) и на 
базата на техния произход (трафик, отклонен от други видове транспорт и новосъздаден трафик); 

- времето, необходимо за пътуване и разходите за потребителите; 
- показатели на изпълнение за транспорта: пътнико-километри и транспортни средства/километри за пътници, тон-километри и 
транспортни средства/километри за стоки; 
- равнища на безопасност на движението по новата инфраструктура или при новата конфигурация на съществуващата 
инфраструктура; 
- изразяване в количествена стойност на незадоволено търсене при наличие на няколко алтернативи или на задръствания. Важен 

елемент за оценяването на вариантите е да се определи кой трафик е бил ‘отхвърлен’; 
- дефиниране на съответни алтернативи, които ще се оценяват от екологична, финансова и икономическа гледна точка. 
 
Анализ на вариантите 
Съставянето на базисно решение и набелязването на обещаващи алтернативи са двата аспекта, 
които оказват влияние върху всички резултати от последващите оценки. Базисното решение 
обикновено съответства на решението да се работи какво обикновено. Сценарият BAU не 
следва да бъде “катастрофален”, т.е. да доведе до парализа на трафика и много високи 
социални разходи. 
В случай на наличие на значителни задръствания, независимо дали понастоящем или в бъдеще, 
базисното решение следва да включва онези намеси (управление, поддръжка и др.), които 
вероятно биха били извършени при отсъствие на проекта. 
Анализът на алтернативни проектни решения е също толкова важен. След като се дефинира 
сценарият “да се работи както обикновено” и се анализират решаващите аспекти по отношение 
на съотношението търсене/капацитет (вж. по-долу), е необходимо да се набележат всички 
обещаващи технически алтернативи на базата на физическите обстоятелства и наличните 
технологии. 
Главният потенциал за изкривяване на оценката се състои в риска да бъдат пренебрегнати 
подходящи алтернативи, и по-специално – евтини решения, като решения относно 
управлението и ценообразуването, инфраструктурни намеси, за които проектантите и 
организаторите считат, че не са "решителни", и т.н.). 

Инвестиционни разходи и експлоатационни разходи 
Предварителната стъпка за сценария “да се работи както обикновено”, както и за всяка 
алтернатива е да се изчислят всички инвестиционни разходи за поддръжка, текуща и основен 
ремонт, и за подновяване, след което се разпределят тези разходи за времевия хоризонт. 
Необходимо е в проекта да се включат всички подобекти нужни за функционирането му 
(например, връзките със съществуващите мрежи, технологични бази и т.н.), както и всички 
съответни разходи, свързани с всяка алтернатива. Необходимо е разчетите на разходите и 
сроковете за изпълнение да са реалистични и като се имат предвид свързаните несигурности, по 
възможност “без да се рискува", главно когато става дума за проекти, които могат да имат 
особено значение за местната общност. 
За колективните видове транспорт е необходимо да се проектира модел за експлоатацията и да се 
изчислят разходите при него. Например, предложена хипотеза за експлоатацията на ж.п. линия 
следва да включва броя на влаковете, които могат да се предложат, по вид на влака (товарен, 
пътнически, както и да се разграничи трафикът на кратки и дълги разстояния), като всяка 
услуга се свърже със съответните разходи. Същото важи и за инфраструктурни обекти от типа 
"възел", като например – пристанища и летища. 

Политики на ценообразуване 
Цените на превоза, пътните такси и други политики на ценообразуване ще се отразят на 
очакваните обеми на търсенето и разпределението на търсенето сред различните видове 
транспорт. Следователно е важно, при различните предлагани хипотези относно 
ценообразуването да се преразгледат разчетите на търсенето и към всеки вид транспорт да се 
съотнесе правилният обем трафик. 
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Критериите на ценообразуване за транспортните инфраструктури представляват сложен въпрос 
и могат да породят известни проблеми при сравняването на финансовите и икономически 
оценки. Важно е да се прави разлика между: 
- цената на превоза, при която се постигат максимални постъпления за операторите/строителите 

на инфраструктурни обекти: тези цени оползотворяват максимално капацитета за 
самофинансиране; 

- цени, при които се постига ефективност: тези цени отчитат допълнителната полза за 
обществото и вземат предвид и външните разходи (задръстванията, както и разходите по 
отношение на околната среда и безопасността). 

Ефективното ценообразуване обикновено следва да се основава на пределните социални 
разходи и изисква "външните разходи да се превърнат във вътрешни" (принципът 
“замърсителят плаща”), включително разходите като задръстванията и какво струва обектът на 
околната среда. Социалната ефективност изисква от потребителите да плащат всички пределни 
частни или вътрешни и външни разходи, които налагат на обществото. Една ефективна 
структура на таксуване изправя потребителите пред пределните социални разходи, които са 
резултат от собствените им потребителски решения. 
По отношение на транспортните инфраструктури пределните социални разходи включват: 
- пределни разходи на производителя: “износване и скъсване” на инфраструктурата, например 

при пътния транспорт, щетите от тежкотоварни автомобили нарастват при четвърта 
мощност на натоварване на осите. 

- пределни външни разходи: разходи от задръствания, екологични разходи, външни разходи от 
катастрофи, т.е. разходи, породени от транспортни дейности, които не падат върху тези лица, 
чиито решения са ги породили, а върху други лица или върху обществото като цяло.  
 
Ефективното ценообразуване следва по принцип да включва ниски пътни такси там, където – 
или когато – няма задръствания (за да се постигне максимално използване на 
инфраструктурата) и високи пътни такси там, където – или когато – това явление се прояви. 
 
Ако инфраструктурата не е пренатоварена може да възникне конфликт между финансовата 
потребност и оптималното оползотворяване на инфраструктурата. В този случай пътните такси, 
които целят да се покрие някаква част от инвестицицонните разходи може да станат причина 
инфраструктурата да не се използва оптимално. Следователно е важно да се изяснят 
използваните критерии при ценообразуването. 
 

АКЦЕНТ: ПЪТНИ ТАКСИ ЗА ДОСТЪП ДО ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА 

Режимите на ценообразуване в орасъла на железопътния транспорт представляват важен фактор и трябва да се 
анализират много внимателно. Съществуват две противоположни стратегии: пътни такси, определени на базата на 
средните разходи (“Англо-германската стратегия”), която се характеризира с много високи стойности и пътни 
такси, определени на базата на пределните разходи (“Френската стратегия”), която се характеризира с много ниски 
стойности. 

Те не решават изцяло нито проблема с пътните такси при задръстванията (когато търсенето превишава 
предлагането), нито проблема с критериите за разпределяне на лентите/линиите. Всъщност специалните услуги на 
местно равнище могат да донесат частични или пълни ползи. Разпределението на ленти (т.е. на капацитет) може да 
е обект на ограничения с оглед да бъде защитен оператора, който традиционна присъства на пазара (“права на 
завареното положение”). Пътните такси и нормативните ограничения очертават рамка, която е доста сложна, за да 
се направи оценка на бъдещите приходопотоци, особено в дългосрочен план. 
. 
 

ДИРЕКТИВАТА ЕВРОВИНЕТКА 
Хармонизацията на правилата относно транзитния товарен трафик е една от основните цели на Европейската 
комисия с оглед изготвяне на система на таксуване за пътуване по пътищата. На 17 май 2006 г. Европейският 
парламент и Съвета приеха Директива 2006/38/ЕО за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на 
такси от тежкотоварни автомобили за използване на определена инфраструктура (т.нар. “Директива Евровинетка). 
Директивата не задължава държавите-членки да въведат пътни такси за камиони: Държавите-членки могат сами да 
решат дали да въведат т.нар “потребителски такси” или “пътни такси" или не. Държавите-членки могат да 
поддържат или въведат пътни такси и/или потребителски такси по Трансевропейската пътна мрежа за постигане на 
цели като справяне с щети, нанесени върху околната среда, решаване на проблема със задръстванията, свеждане до 
минимум на щети върху инфраструктурата, довеждане до максимална степен на оползотворяването на дадената 
инфраструктура и насърчаване на безопасността по пътищата. 
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Новият инструмент въведен в изменената директива са добавките, които позволяват на държавите-членки да 
добавят 15% или 25% към средната стойност на пътните такси за пътища в планински райони, съгласно определени 
условия. 
- тези пътни участъци са обект на тежки задръствания или автомобилите, ползващи тези пътни участници 

оказват значително въздействие вътху околната среда; 
- приходите следва да бъдат инвестирани в приоритетни проекти по мрежите TEN-T; 
- максимално допустимото равнище на добавките е 15% (25% за трансгранични проекти); 
- пътните такси следва да бъдат пропорционални на поставените цели; 
- пътните такси трябва да бъдат прозрачни и недискриминиращи. 
Освен това изменената директива позволява на държавите-членки да разграничават пътните такси в зависимост от 
класа за емисии EURO, времето от деня, ден от седмицата или сезон. 
Докато Директива 1999/62/ЕО се отнася за превозни средства над 12 тона, то новата Директива въвежда пътни 
такси за превозни средства над 3, 5 тона, но изискването към държавите-членки е да разширят обхвата на това 
задължение до 2012 г. 
Директивата препоръчва приходите от винетки да се използват за оптимизиране на цялостната транспортна система 
(не само пътния транспорт). Тъй като тази препоръка не е правнообвързваща някои държави-членки могат също 
така да използват приходите за не-транспортни цели. Финансовият анализ на проект за изграждане на пътища 
отчита приходите от Евровинетка единствено когато тази практика е в съответствие с националното 
законодателство. 
 

3.1.1.4 Финансов анализ 
Принципно финансовият анализ се извършва от гледна точка на управителя на 
инфраструктурата (който може да е различен от оператора на услугата). Ако е необходимо, той 
може първо да се изготви за собствениците и за операторите, а след това – заедно. 
 
Финансови входящи потоци  Финансови изходящи потоци 

 Такси и цени 

 Трансфери от правителството (тази позиция 
се отчита единствено при изчисляване на 
възвръщаемостта на капитала) 

  Инвестиционни разходи 

 - разходи за обновяване 

 - извънредни операции по поддръжка 

 Оперативни разходи – пътища 

 - разходи за обикновена поддръжка на 
заплануваните дейности 

 - разходи, свързани с таксуването 

 Оперативни разходи – ж.п. линии 

 - разходи за обикновена поддръжка на 
заплануваните дейности 

 - разходи, свързани с таксуване  

 
 

Финансовите инвестиционни разходи са резултат от извършения технически анализ, като 
обикновено се разбиват по типове работа, на които може да се разбие намесата и се 
разпределят за целия строителен период. Анализът на разходите следва да разграничи 
съставните разходни компоненти (труд, материали, превоз на пътници и превоз на товари), за 
да може впоследствие да се разпределят коефициентите на преобразуване на разходите от 
финансови в икономически. 
Финансовите входящи ресурси ще бъдат представени от постъпленията от пътните 
такси/тарифи, прилагани при продажбата на ясно дефинирани услуги. Оценката на размера на 
постъпленията трябва да бъде съобразена с еластичността на търсенето или тенденции на 
обяснителни променливи (вж предходния параграф за критериите за ценообразуване). 
Финансовият анализ на инфраструктурни обекти, които не генерират приходи ще илюстрира 
нетната настояща стойност на разходите за публичния сектор. 
По отношение на ресурсите за частно финансиране или публично-частно партньорство следва 
да се обърне внимание на възможна неефикасност, която може да се породи от политиките за 
възстановяване на разходите. Те, от своя страна, могат да засегнат търсеното количество 
(недостатъчно оползотворяване). 
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3.1.1.5 Икономически анализ 
Икономическата оценка на транспортните инвестиции се основава на добре-развита и 
еднозначна рамка и се различава съществено от финансовия анализ, тъй като много от ползите 
и разходите представляват обществени стоки или стоки, за които няма пазар. Освен това, 
придържайки се към една дълга и установена традиция, икономическата оценка се основава на 
подхода за частичното равновесие (вж карето във втора глава). 
По отношение на икономическите инвестиционни и експлоатационни разходи на 
транспортните средства, ако се приема, че пазарните цени отразяват алтернативните цени на 
ресурси, ще бъде необходимо да се елиминират трансферите от финансовите разходи, като се 
използва конверсионен индекс за всеки съставен разходен компонент и като се отчете 
данъчното бреме. Ако не се счита, че пазарните цени отразяват алтернативната цена на ресурси 
по отношение на някои компоненти, ще е необходимо да се използват цени в сянка, за да се 
коригират разходите (вж. общата методология, описана във втора глава). 
Ползите са резултат от вариации в областта под кривата на търсенето на транспортни услуги, 
както и от вариациите в икономическите разходи, включително външните разходи. Социалните 
ползи се получават, като се сумират следните компоненти: 
- вариации в потребителската горница: промяна в обобщените транспортни разходи, които 

включват паричните разходи за пътуване (т.е. очаквани разходи) цени на превоза, тарифи и 
пътни такси, и разходи по автомобили, които потребителите очакват9) ); 

- вариации в горницата на производителя на потребителите на пътищата: неочакваните 
разходи на частните потребители на пътищата се включват в изчислението на горницата на 
производителя на потребители на пътища, тъй като те се смятат за производители на 
услугите, които предоставят на самите себе си (потребители на леки автомобили) или на 
своите клиенти (камиони). Разликата между съвкупните разходи за производството на тези 
услуги и експлоатационните разходи за превозните средства се дефинира като “неочаквани 
експлоатационни разходи” (напр. подмяна на гуми, поддръжка и амортизация). Тези разходи 
се включват при изчисляването на горницата на производителя на пътни потребители и след 
това се прибавят към потребителската горница; 

- вариации в горницата на потребителя на оператора на инфраструктурата и услугите: печалби и 
загуби на управителите на инфраструктурата, ако има такива, както и оператори на 
транспортни услуги; 

- вариации в данъци и субсидии за бюджета; 
- вариации във външните разходи (емисии, шум, катастрофи). 
 
Изчисляването на потребителската горница и горницата на производителя и на външните 
разходи взема предвид стоките за които няма пазар (вж по-долу) и чието оценяване на 
стойността може да изисква специални техники. При изчисляване на ползите се препоръчва да 
се прави разграничение между: 
- ползите за съществуващ трафик (например намаляване на времето и разхода в резултат от 

процес на ускоряване); 
- ползите за трафика, отклонен от други видове транспорт (вариации в разходите, времето и 

външните фактори в резултат от преминаването от един вид транспорт към друг); 
- ползите за новосъздадения трафик (вариация в социалната горница), измерени съгласно 

“правилото за половината” (вж карето долу). 
Ако търсенето на транспортни услуги е фиксирано и общото търсене остава същото, дори 
когато разходите времето и разходите за пътуване се променят (т.е. при отсъствие на 
новосъздаден трафик), анализът ще се ограничи до вариациите в икономическите разходи без 
трансфери. 
 
 
КАК ДА ИЗЧИСЛИМ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОЛЗИ ПОСРЕДСТВОМ ИЗРАЗЯВАНЕ В КОЛИЧЕСТВЕНА 

СТОЙНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ГОРНИЦА 

Потребителските ползи при транспортните проекти могат да се определят чрез понятието “потребителска горница”. 

                                                 
9 Съществува дефицит между оперативните разходи за пътните превозни средства и очакваните разходи от потребителите, като 
вторите са по-ниски от реалните разходи. В действителност, собствениците на леки автомобили, например, са склонни да отчитат 
разходите за гориво и да подценяват останалите разходи. Разликата между оперативните разходи и очакваните разходи се дефинира 
като “неочаквани оперативни разходи”. 
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Потребителската горница се дефинира като превишаване на готовността на потребителя за плащане над 
преобладаващите съвкупни разходи за определено пътуване. Готовността за плащане се изразява посредством 
максималната сума, която потребителят е готов да заплати за осъществяване на дадено пътуване, съвкупните 
разходи са сумата, представляща цялостната безполезност (или неудобство) на пътуването от дадена изходна точка 
(i) до дестинация (j) с определен тип транспорт. Това може да се изрази посредством следната формула: 

gc = p+z+vτ 

където: 

p е сумата, заплатена от потребителя за пътуването (тарифа, пътна такса) 

z са очакваните експлоатационни разходи за пътни транспортни средства ( за обществения транспорт се равнява на 
нула) 

τ е пълното време за пътуване 

v е единична стойност на време за пътуване. 

Общият размер на потребителската горница (CS0) за дадени i и j при сценария да се работи както обикновено е 
показан схематично на първата фигура. Тя е представена от площта под кривата на търсене и над равновесния 
съвкупен разход – зона CS0 . 

Потребителска полза ij = Потребителска горница ij1 – Потребителска горница ij0 

Където 1 е сценарият да се направи нещо, а 0 е сценарият да се работи както обикновено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако има подобрение в условията на предлагане (например подобрение в пътната инфраструктура) потребителската 
горница ще се увеличи с размер ΔCS, поради намаление в равновесните съвкупни разходи. 

Обикновено не знаем каква е реалната форма на кривата на търсенето; знаем, че GC и T в сценария "да се работи 
както обикновено" и прогнозата за GC и T в сценария “да се направи нещо”. Предполага се, че линията на търсенето 
на фигурата е права, дори когато това не е така в действителност. Потребителската полза може да се изчисли 
приблизително с помощта на следната функция, известна като "правилото за половината"10 

 

 
 
правилото за половината 

 
 

Когато ефектът на даден проект може да се представи под формата на намаление на съвкупния разход между 
определени изходни точки и местоназначения, правилото на половината е полезно приближение до същинските 
потребителски ползи. 

Препоръчително е в повечето случаи да се използва правилото за половината за изчисляване на потребителските 
ползи. 
 
 
 
Нетъргуеми стоки 
При изготвянето на икономическа оценка на проекти за транспортна инфраструктура се отдава 
особено значение на някои стоки, за които няма пазар – т.е. стойността на времето, въздействието 
върху околната среда, стойността на избегнатите катастрофи. 
                                                                                                                                                         

10  

Предлагане, Предлагане, 

Предлагане, 

Ползи 
Търсене, Търсене, 

Пътувания Пътувания 
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Стойността на времето: времевите ползи често представляват най-важният елемент от ползите 
на транспортните проекти. Някои европейски страни предоставят на оценителите националните 
разчети на стойността на времето по цел, а понякога и по вид транспорт, особено за пътниците. 
При отсъствие на тези референтни оценки е възможно стойностите на времето да се извлекат от 
избора, който в действителност правят потребителите или като се коригират и претеглят отново 
оценките от други изследвания на базата на равнищата на доходите. 
С няколко изключения времевата стойност на стоките в транспорта по принцип е много ниска и 
трябва да се изчисли на базата на затворения за целта капитал. 
По принцип, тъй като стойностите, приписани на времето са от основно значение, се 
препоръчва ясно да се отчетат използваните стойности на времето и да се провери за 
съответствие между използваните стойности при изчисление на търсенето и тези използвани 
при изготвяне на оценката. 
Стойността на времето за пътниците обикновено се различава в зависимост от целта на 
пътуването, а в някои случаи и от вида транспорт и до голяма степен зависи от доходите. В 
повечето страни стойността на времето за пътуване в извънработно време (включително 
ежедневното пътуване от/до дома на големи разстояния) варира от 10% до 42% от стойността 
на работното време. Икономиите при неработното време за пътуване обикновено съставляват 
голяма част от ползите при транспортните инвестиции. 
Външните въздействия върху околната среда по принцип зависят от разстоянието на 
пътуването и излагането на замърсяващи емисии (освен CO2, който е "глобален" замърсител). 
За да се намери парично изражение на въздействията върху околната среда – при липса на 
местни стойности – е възможно да се използват "цените в сянка", които могат се извлекат от 
научната литература (подхода “пренос на ползи”, вж приложение Е) за “физическо” оценяване 
на замърсителите. Методите, които имат за цел оценяването на външните разходи, отнасящи се 
до предотвратените катастрофи, вземат предвид средните равнища на опасност за отделните 
видове транспорт. Например, за трафик по пътищата, средният разход на транспортно 
средство/км или на пътнико/км по принцип се изчислява на базата на разходите, свързани с 
всички пътни катастрофи. 
 

ПРОМЕНИ В БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО ПОРАДИ ОТКЛОНЕН ТРАФИК 

Промените в благополучието поради отклонен трафик следва да вземат предвид дали има изместване на видове 
транспорт или не: 
- когато отклоняването е между различни маршрути, но в рамките на един и същ вид транспорт, както е при 

казуса с изграждането на магистрала, ползите се изчисляват на базата на промени в съвкупните разходи на 
потребителите, а новите и съществуващите транспортни връзки се приемат за идеални заместители; 

- когато отклонението е между различни видове транспорт, както при казуса за ж.п.транспорта, ползите се 
изчисляват на базата на промяна в горницата на двата пазара, пътен и ж.п. Важно е да се отбележи, че 
съответните предварително изчислени съвкупни разходи, спрямо които се оценява промяната в разходите за 
пътуване са тези, отнасящи се до вида транспорт, към който са преминали потребителите, а не разходите, 
свързани с вида транспорт, използван при сценария “да се работи както обикновено”. В случай на изграждане 
на напълно нова инфраструктура измерването на ползите зависи от същността на новия вид транспорт, мястото 
му в йерархията на видовете транспорт и в транспортната мрежа и следва да бъдат извлечени от готовността на 
потребителите за плащане. 

При липса на местни стойности, проучването HEATCO11 може да предостави стойности по 
подразбиране за повечето нетъргуеми стоки. Друг подходящ източник за набор от стойности е 
наскоро завършения наръчник за оценяване на външни разходи в областта на транспорта в 
рамките на проучването на IMPACT12. 
 
Таблицата по-долу дава примери за парични стойности за икономии на времето при товарен и 
пътнически транспорт, емисии на CO2 и пътни катастрофи, като данните са взети от 
проучванията на HEATCO и IMPACT. Проучванията предоставят изчисления за EU25; 
следните таблици съдържат и стойности, изчислени от JASPERS за България и Румъния 
посредством прилагане на опростен подход на линейна екстраполация на БВП на глава от 
населението към стойността на времето и стойността на жертви на катастрофи в 
източноевропейските страни. 
 
 
                                                 
11 Проект HEATCO (URL: http://heatco.ier.uni-stuttgart.de/ 
12 12 http://ec.europa.eu/transport/costs/handbook/index_en.htm 
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Таблица 3.1 Изчислени стойности на HEATCO за спестено време на пътуване при бизнес 
пътуване и пътен и ж.п. товарен транспорт 

Бизнес Товарен транспорт  
Страна ВЪЗДУХ АВТОБУС КОЛА, ВЛАК ПЪТ Ж.П. 

Австрия 39.11 22.79 28.40 3.37 1.38 

Белгия 37.79 22.03 27.44 3.29 1.35 

България 13.35 7.78 6.69 1.58 0.65 

Германия 29.04 16.92 21.08 2.73 1.12 

Гърция 19.65 11.45 14.27 2.06 0.84 

Дания 43.43 25.31 31.54 3.63 1.49 

Естония 17.66 10.30 12.82 1.90 0.78 

Ирландия 38.77 22.59 28.15 3.34 1.37 

Испания 38.14 22.23 27.70 3.32 1.36 

Италия 38.37 22.35 27.86 3.34 1.37 

Кипър 26.74 15.59 19.42 2.55 1.05 

Латвия 18.62 10.85 13.52 1.99 0.82 

Литва 41.14 23.97 29.87 3.48 1.43 

Люксембург 35.29 20.57 25.63 3.14 1.30 

Малта 16.15 9.41 11.73 1.78 0.73 

Обединено 
кралство 

15.95 9.29 11.58 1.76 0.72 

Полша 52.36 30.51 38.02 4.14 1.70 

Португалия 25.67 14.96 18.64 2.52 1.04 

Румъния 38.56 22.47 28.00 3.35 1.38 

Словакия 17.72 10.33 12.87 1.92 0.78 

Словения 26.63 15.52 19.34 2.58 1.06 

Унгария 13.47 7.85 9.78 1.59 0.65 

Финландия 17.02 9.92 12.36 1.86 0.77 

Франция 25.88 15.08 18.80 2.51 1.03 

Холандия 30.77 17.93 22.34 2.84 1.17 

Чехия 41.72 24.32 30.30 3.53 1.45 

Швеция 39.97 23.29 29.02 3.42 1.40 

ЕС (25) 32.80 19.11 23.82 2.98 1.22 

Швейцария 45.41 26.47 32.97 3.75 1.54 

Източник: HEATCO (2004 г.), JASPERS за България и Румъния 
Бележка: Бизнес пътувания (€2002 на пътник на част, факторни цени) - Товарен транспорт (€2002 на товар тон на час, 
факторни цени). 
 
 
 
 
Таблица 3.2 Препоръчани стойности на IMPACT за емисиите CO2Оценка на икономическото 
въздействие 

Централна стойност (€/тон CO2) Година на приложение 
Долна стойност Централна стойност Горна стойност 

2010 7 25 45 
2020 17 40 70 
2030 22 55 100 
2040 22 70 135 
2050 20 85 180 

Източник: IMPACT, версия 1.1 (2008 г.) 

 

Таблица 3.3 Изчислени стойности на HEATCO за избегнати произшествия (Паритет на 
покупателната способност, факторни цени) 

Страна Смъртни случаи Тежки наранявания Леки наранявания 

Австрия 1,685,000 230,100 18,200 
Белгия 1,603,000 243,200 15,700 
България 459,195 64,646 4,599 
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Германия 798,000 105,500 7,700 
Гърция 932,000 125,200 9,100 
Дания 1,672,000 206,900 13,200 
Естония 630,000 84,400 6,100 
Ирландия 1,548,000 205,900 15,400 
Испания 1,548,000 216,300 16,200 
Италия 1,493,000 206,500 16,700 
Кипър 1,069,000 139,700 10,700 
Латвия 808,000 108,400 7,900 
Литва 1,836,000 232,600 17,800 
Люксембург 1,493,000 191,900 14,700 
Малта 534,000 72,300 5,200 
Норвегия 575,000 78,500 5,700 
Обединено кралство 2,055,000 320,200 19,300 
Полша 1,445,000 183,500 13,700 
Португалия 1,672,000 221,500 17,900 
Румъния 2,055,000 288,300 20,700 
Словакия 630,000 84,500 6,100 
Словения 1,055,000 141,000 9,700 
Унгария 465,445 65,415 4,657 
Финландия 699,000 96,400 6,900 
Франция 1,028,000 133,500 9,800 
Холандия 1,302,000 161,800 12,200 
Чехия 1,576,000 231,300 16,600 
Швейцария 1,809,000 248,000 19,100 
Швеция 1,617,000 208,900 16,600 
Източник: HEATCO (2004 г.), JASPERS за България и Румъния 

Оценка на икономическото въздействие 
Транспортните проекти могат да окажат въздействие върху икономическата структура на 
съответните региони. От теоретична гледна точка това е един противоречив въпрос и 
единствените заключения, които са универсално признати са, че въздействието може да бъде 
едновременно положително и отрицателно. При наличието на изкривявания на пазара, 
повишената достъпност на дадена крайградска част или на даден регион може да доведе до 
конкурентно предимство, но също така и до загуба на конкурентоспособност, ако 
промишлеността е по-малко ефективна, отколкото в централните региони. В този случай 
повишената достъпност може да принуди местната промишленост да се оттегли от бизнеса. 
Затова е необходимо да се внимава, когато на проекта се приписват подобен род ползи и при 
всички случаи е добре те да се изключват при изчисляването на показателите за рентабилност. 
Рутинната процедура за оценяване на тези ползи по отношение на множител/ускорител на 
доходите може да бъде сериозно повлияна. Всъщност, тези множители могат да се прилагат към 
публичните разходи. Затова е необходимо да се изчисли диференциалът между множителя за 
инвестициите в транспортния отрасъл и множителя за другите отрасли. Това е метод, който не 
се препоръчва, освен при някои специални случаи. 
Във всеки случай, ако няма големи изкривявания в отраслите, използващи транспорт, т.е. 
пазарите са конкурентни в разумна степен, използването на анализа на транспортните разходи 
и ползи (спестено време и разходи, външни въздействия и др.) може да се счита за приемливо 
приближение на крайното икономическо въздействие на транспортните проекти. 
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3.1.1.6 Оценка на риска 
Поради решаващото им значение е препоръчително да се извърши анализ на чувствителността 
на паричните стойности, които са присвоени на стоките без пазар, т.е. стойностите на времето 
и външните фактори. Други видове анализ на чувствителността могат да бъдат насочени към 
инвестиционните и оперативни разходи или към очакваното търсене, по-специално – 
новосъздадения трафик. 

 

3.1.2 АРП на проект за изграждане на високоскоростна железница в Европа13. 
Високоскоростен железопътен транспорт (ВЖТ) обикновено означава железопътни технологии, 
които могат да развиват скорост от 300km/h в даден регион по определено трасе. Тези ситеми имат 
много висок капацитет и предлагат време на пътуване, което е по-конкурентно с други видове 
транспорт в сравнение с традиционните ж.п. услуги. Капиталовите им разходи обаче също са 
високи. 

Разходи 
ВЖТ означава изграждане на нови линии, гари и т.н. и закупуването на нов вагонен парк, 
допълнителни разходи за експлоатацията на влаковете и разходи за външни фактори 
(закупуване на земя, визуална интрузия, шум, замърсяване на въздуха и ефекти върху 
глобалното затопляне). Първите три външни въздействия са много по-силни, когато маршрутът 
на влаковете минава през гъсто населени зони. Тъй като високоскоростните влакове неизменно 
се захранват с електричество, замърсяването на въздуха и последиците за глобалното 
затопляне зависят предимно от първоначалното гориво, използвано за производство на 
електроенергия. Тъй като разходите са много високи най-печелившият казус за 
високоскоростна железница ще се отнася за райони с висок обем на трафик. 

Ползи 
Основните ползи от ВЖТ са: 
- спестяване на време 
- допълнителен капацитет 
- намалени външни въздействия от други видове транспорт 
- повишена надеждност 
- новосъздаден трафик 

                                                 
13 Базирана на Де Рус и Номбела (2007 г.) и Де Рус и Наш (2007 г.) 

Критични фактори 
- Надвишаване на инвестиционните и оперативни разходи 
- Време на реализация 
- Търсене на транспортни услуги (склонност към оптимизъм) 
- Конкуриране с други съществуващи инфраструктури 

- Допускания за БВП и 
- Тенденции при други икономически променливи 
- Процент на увеличаване на трафика във времето 
- Стойност на времето 
- Брой години, необходими за реализиране на инфраструктурата 
- Брой години, необходими за постигане на пълна ефективност на 

инфраструктурата 
- Инвестиционни разходи (представени в разбивка) 
- Разходи за поддръжка 
- Политики на ценообразуване 
- Регулаторни политики 

Основни 
променлвии, 
които трябва 
да се отчетат 
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- по-широки икономически ползи 
 
Една от ключовите стойности е очакваното спестено време. Сведения от примерни казуси14 
показват, че когато базисният случай е конвенционална ж.п. линия (с оперативна скорост от 190 
км/ч за разстояния в порядъка на 350--400 км), традиционният ВЖТ води до икономии във 
времето от 45—50 минути. В сравнение с обикновен влак, движещ се със скорост от 160 км/ч, 
високоскоростният влак ще спести 35 минути при изминаване на разстояние от 450 км. В случай 
че съществуващата инфраструктура е с по-ниско качество или е пренатоварена, то спестяването на 
време може да бъде дори още по-голямо. Допълният капацитет има стойност единствено когато 
търсенето надвишава капацитета на съществуващото трасе. Когато последиците са отклонен 
трафик от други видове транспорт, ползите се изчисляват като към нетните ползи за 
потребителя се прибави нетното намаляване на външни влияния и се извадят нетните разходи 
за промяна на вида транспорт. Освен това съществуват доказателства, че експлоатацията на 
железопътна инфраструктура при капацитет, по-малък от пълния, създава надеждност; може да 
доведе и до по-малко претъпкани влакове. Новосъздаденият трафик носи преки ползи за 
потребителите, които обикновено се измерват на половината полза спрямо съществуващи 
потребители съгласно “правилото за половината”. 
Възникнаха много дебати относно наличието на по-всеобхватни икономически ползи, които не 
се покриват от традиционния анализ разходи-ползи. Достигнатото заключение е, че ВЖТ може 
да породи допълнителни ползи, въпреки че последиците са изключително променливи и трудни 
за предвиждане и могат да бъдат от много по-малко значение в сравнение с преките 
транспортни ползи от ВЖТ. 

Икономическа нетна настояща стойност 
Казусът за изграждане на нова ВЖТ инфраструктура зависи от капацитета й да генерира 
достатъчно социални ползи, които да оправдаят високите разходи за строителството, 
поддръжката и експлоатацията. Дали инвестицията за ВЖТ е социално рентабилна зависи от 
местните условия, които определят величината на разходите, равнището на търсене и външните 
ползи като намаляване на задръстванията или замърсяването от други видове транспорт. 
Предвид разходите, очакваната нетна социална полза от ВЖТ инвестицията разчита в голяма 
степен на броя потребители, както и на състава им (отклонени или новоспечелени пътници) и 
от степента на задръстване в коридора, засегнат от инвестицията. Проектите за ВЖТ изискват 
висок обем на търсене, както и висока готовност за плащане за новото съоръжение. 
Фиг. 3.1 посочва минималното ниво на търсене, при което може да се очаква положителна 
икономическа нетна настояща стойност, в случай че новият капацитет не породи допълнителни 
ползи, освен спестяването на време поради отклонено и новосъздадено търсене. 

                                                 
14 Стиър Дейвис Глийвс, високоскоростна железница международни съпоставки Комисия за интегриран транспорт, Лондон 
(2004 г.) 
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Фиг. 3.1 Търсене през първата година, необходимо за ИННС=0 (α=0.2, θ=3%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qd: отклонено търсене Qt: съвкупно търсене Qt=Qd(1+α) α: дял на генерирания трафик 
θ: годишен ръст на нетните ползи v: средна стойност на времето Δt: средно спестено време на 

пътник 
 
    
Както е посочено във Фиг.3.1 само при извънредни обстоятелства (съчетание от ниски разходи за 
строителството и големи икономии на време) може да бъде оправдано изграждането на нова ВЖТ 
линия с ниво на бенефициенти под 6 милиона пътници през годината на откриването; при 
типични разходи за строителство и икономии на време е необходим минимален брой от 9 
милиона пътници годишно. 

3.1.3 Пристанища, летища и интермодални съоръжения 

3.1.3.1 Цели на проекта 
Проектите в тези отрасли имат за цел да увеличат достъпността и да насърчат транспортната 
интермодалност, както и да завършат национални и международни транспортни мрежи. Освен 
това в много случаи се очаква тези инфраструктури да спомогнат за местното икономическо 
развитие и трудовата заетост посредством насърчаване на производствени дейности и да 
посрещнат транспортните нужди на местното население. 

3.1.3.2 Идентифициране на проекта 
Първата стъпка при оценяването на проекта е да се посочи ясно дали става въпрос за ново 
строителство, за разширение или преустройство на съществуващо съоръжение и да се опишат 
обхвата, целите и техническите и физически характеристики на проекта. За да се използва 
пълният им капацитет пристанищата, летищата, интермодалните съоръжения и възловите 
центрове трябва да имат подходящи връзки с другите мрежи във вътрешността на страната 
(пътен транспорт, ж.п., водни пътища вътре в страната). Следователно определянето на проекта 
следва да включва всички тези инвестиции, необходими за осигуряване на правилното 
функциониране на цялостната система. 
 

ОСНОВНИ ИНЖЕНЕРНИ ХРАКТЕРИСТИКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРОВЕРЕНИ 
Физически характеристики (например): 
- Летища: брой и обща дължина на пистите; 
- Пристанища: брой и обша дължина на вълноломите или кейовете; 
- Интермодални съоръжения: складови площи, терминали за паркиране. 
Технически характеристики на основните съоръжения (например): 
- Летища: разрези на писти; 
- Пристанища: конструктивния план на кейовете; 

Инвести-
ционни 
разходи / 

Км 
(млн. 
евро) 

Първите години vΔt (евро)
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- Интермодални съоръжения: капацитет. 
Оборудване (например): 
- Летища: оборудване за компютъризиран контрол на движението; 
- Пристанища: карго съоръжения, складови площи, пътни и ж.п. трасета, експлоатационни сгради, електронно 
оборудване за товарене и разтоварване на карго обработка на товари; 
- Интермодални съоръжения: съоръжения за обработка на карго, складови площи, логистика. 
Равнище на услугите (например): 
- Летища: максимален капацитет на пистите, на превозваните пътници и тонове товар; 
- Пристанища: време на обслужване, брой кораби; 
- Интермодални съоръжения: време на обслужване, надеждност. 

 

3.1.3.3 Технико-икономическо проучване и анализ на вариантите 
За да се потвърди осъществимостта на проекта основният въпрос е да се изрази в количествено 
отношение сегашният обем на пътническия и/или товарния трафик, на основата на дневни и 
сезонни тенденции и да се изготвят прогнози за бъдещия модел на потоците на трафик. 
Прогнозите за трафика следва, доколкото е възможно, да разделят потоците товарен трафик по 
вид стока и характеристики при обработка (контейнери, течно или твърдо тяло и др.), а 
потоците пътнически трафик по отношение на целта на пътуване (работа, туризъм и свободно 
време). Различните потоци естествено могат да имат доста различни темпове на растеж както и 
поведенчески параметри (стойността на времето, еластичност). Много често пристанищата, 
летищата и интермодални и логистични съоръжения се конкурират с друга подобна 
инфраструктура. Стратегиите на конкуриращи се възли следва изрично да се отчетат при 
изчисляване на бъдещото търсене. 
Сред възможните технически решения, които следва да бъдат проучени са преустройство на 
съществуващи съоръжения, например добавяне на нови каюти, или използването на нови 
технологии като новаторски уреди за контрол на въздушния трафик. Препоръчително е 
внимателно да се съпоставят предимствата и недостатъците на всяко едно решение. 
 
3.1.3.4 Финансов анализ 
Ето примери за финансови входящи и изходящи потоци: 

 

Финансови входящи потоци  Финансови изходящи потоци 
Приходи от такси за разтоварване 
Наеми 
Данъци 
Плащания за допълнителни услуги 
- Водоснабдяване 
- Снабдяване на гориво 
- Кетъринг 
- Услуги за поддръжка 
- Услуги за съхранение 
- Услуги за логистика 
- Шопинг молове 

 Инвестиционни разходи са основно 
- строителни дейности 
-придобиване на земя 
- оборудване 
- пътни и ж.п. връзки към главните мрежи 
- общи разходи 
Оперативни разходи 
- технически и административни разходи, свързани с 
персонала 
- енергия 
- разходи за поддръжка 
- материали 

Времевият хоризонт за анализа на проекта обикновено е около 30 години. 
Тъй като инвеститорите могат да се различават от операторите финансовият анализ се 
извършва от перспективата на собственика на инфраструктурата. Ако е необходимо, анализът 
може да се изготви за собствениците и за операторите, първо – поотделно, а след това – 
заедно. 

3.1.3.5 Икономически анализ 
Основните ползи и разходи са както следва: 

 
 
 

Ползи 

- Спестеното време: време на изчакване и обслужване за корабите, време на пътуване, както и 
изгубено време при смяна на вида транспорт и в транспортните мрежи, свързващи възловите 
съоръжения с изходната точка/дестинацията на потоците 

- Намаляване на оперативните разходи във възловата инфраструктура, както и във връзките, 
свързващи възловите съоръжения с изходната точка/дестинацията на потоците 

- Спестяване на време и разходи в резултат на смяната на други видове транспорт 
- Ограничаване на въздействието върху околната среда, благодарение на по-ефективни 

инфраструктура и оборудване, изместване от силно замърсяващи видове транспорт (морски 
магистрали) и т.н. 
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- Подобрения на условията за безопасност и намаляване на злополуките при проекти за 
осъвременяване, както за потребителите, така и за персонала 

- Косвени положителни ефекти върху стойността на земята и недвижимите имоти в близост до 
пристанища или летища, върху икономически дейности (търговия на едро, хотели, ресторанти и 
др.), с предупреждение да се избягва двукратното отчитане 

- По-ниски разходи и време на интермодалността 
 

Разходи 
- Косвени отрицателни ефекти върху стойността на земята и икономическите дейности 
- Увеличен шум и замърсяване 
- Въздействия върху околната среда и задръстване в резултат на увеличения трафик, свързващ 

възловите съоръжения с главните мрежи 

 

3.1.3.6 Оценка на риска 

  

3.1.3.7 Други подходи при оценката на проекти 
Пристанищата и другите инфраструктури често са част от по-всеобхватни стратегии, които 
имат за цел да повишат модалния дял на непътния транспорт, а именно корабоплаване на къси 
разстояния, водни пътища във вътрешността на страната и ж.п. линии. В тези случаи анализът 
следва да обхваща и последиците по отношение на промените на използвания вид транспорт. 
Внимателни проверки са необходими за избягване на двукратно отчитане. 

3.2 Околна среда 
Този раздел разглежда проекти, които имат за цел опазване и защита на околната среда. По 
конкретно бяха анализирани предприятията за управление на отпадъци и интегрираните 
водоснабдителни услуги с гражданско предназначение наред с проекти за предотвратяване на 
природни рискове. Европейският съюз счита природните бедствия за сериозни 
предизвикателства за много страни, където подобни явления предизвикаха тежки екологични и 
икономически щети през последните години. 

3.2.1 Третиране на отпадъци 
Този раздел се съсредоточава върху новите предприятия и инвестиции в обновлението и 
модернизацията на предприятия за управление на отпадъци. Проектите могат да се отнасят до 
сметосъбиране, заводи за сортиране на твърди отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъците 
(със или без регенериране на енергията), сметища или други предприятия за депониране и 
отстраняване на отпадъци. 
Твърдите отпадъци могат да бъдат: 
- отпадъци, посочени в Европейските директиви; 
- отпадъци, кодирани в Европейския каталог на отпадъците (Решение на Комисията 

Критични фактори 
- Търсене на транспортни услуги 
- Надвишаване на инвестиционните и оперативни разходи 
- Съгласуваност с допълващи проекти (инвестиции в свързващите 
инфраструктури) 

- Допускания за БВП 
- Процент на увеличаване на трафика във времето 
- Конкуриране със съществуващи инфраструктури 
- Стойност на времето за потребителите 
- Инвестиционни разходи 
- Разходи за поддръжка 
- Политики на ценообразуване 

Основни 
променливи, 
които трябва 
да се отчетат 
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2000/532/ЕО15 – вж карето по-долу); 
- други национални категории отпадъци. 
 

ОСНОВНИ ТИПОЛОГИИ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ КАТАЛОГ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
(Решение на Комисията от 3 май 2000 г

16
) 

(01) Отпадъци възникнали вследствие на сондаж, минно дело, каменодобив, физическа и химическа обработка на минерали 
(02) Отпадъци от областта на селското стопанство, градинарство, аквакултура, лесовъдство, лов и риболов, подготовка и 
обработване на хранителни продукти 
(03) Отпадъци от дървообработка и производство на панели и мебели, целулоза, хартия и картон 
(04) Отпадъци от кожната и текстилна промишленост 
(05) Отпадъци от рафиниране на петрол, пречистване на природен газ и приолизна обработка на въглища 
(06) Отпадъци от неорганични химични процеси 
(07) Отпадъци от органични химични процеси 
(08) Отпадъци от производство, формулиране, доставка и употреба на замазки/облицовки (бои, лакове и стъкловиден емайл), 
лепила, восък за запечатване и принтерни мастила 
(09) Отпадъци от фотографската индустрия 
(10) Отпадъци от термични процеси 
(11) Отпадъци от химична обработка на повърхности и покритие на метали и други материали; не-желязна хидро-металургия 
(12) Отпадъци от оформяне и физическа и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси 
(13) Нефтени отпадъци и отпадъци от течни горива (с изключение на ядливи масла, 05 и 12) 
(14) Отпадъци от органични разтворители, замразители и експлозиви (с изключение на 07 и 08) 
(15) Отпадъци от опаковане, абсорбенти, почистващи тъкани, филтърни материали и други защитни облекла, които не са посочени 
конкретно 
(16) Отпадъци, които не са посочени в този списък 
(17) Отпадъци от строителство и събаряне (включително изкопаване на почва от замърсени участъци) 
(18) Отпадъци от здравеопазване за хора и животни и/или свързани със здравеопазване проучвания (с изключение на кухненски и 
ресторантьорски отпадъци, които не се пораждат директно от здравеопазване) 
(19) Отпадъци от съоръжения за управление на отпадъците, пречиствателни станции за отпадъчни води и обработка на води 
предназначение за човешка консумация и води за промишлени цели 
(20) Общински отпадъци (отпадъци от домакинствата и подобни комерсиални, промишлени и институционални отпадъци), 
включващи разделно събрани части. 
 
 
3.2.1.1 Цели на проекта 
Общите цели на проекта обикновено са свързани с местното и регионално развитие и 
управлението на околната среда. По-конкретните цели включват: 
- развитие на съвременен сектор за местно и регионално управление на отпадъците; 
- намаляване на здравните рискове във връзка с неконтролираното управление на общинските и 
промишлените отпадъци; 
- намаляване на материалоемкостта и плануване на окончателните фази на циклите на 

производството и потреблението; 
- намаляване на емисиите замърсители например във водите и въздуха; 
- иновации в технологии за събиране и обработка на отпадъци. 
За да изясни общите и конкретните цели, проектът следва внимателно да определи следните 
характеристики: 
- население, обхванато от проекта, тонове събрани и преработени отпадъци по видове (опасни 

отпадъци, общински отпадъци, отпадъци от опаковки и т.н.) 
- видове прилагани технологии (методи на преработка); 
- икономическо въздействие върху местната икономика (от гледна точка на заетостта и 
приходите17); 

                                                 
15Изменени от: Решение на Комисията 2001/118/ЕО, Решение на Комисията 2001/119/ЕО и Решение на Съвета 2001/573/ЕО. 
Приложение II A от Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. за отпадъците предоставя 
списък с операции за унищожаване така, както се осъществяват на практика. Виж Приложение I на гореспоменатата Директива 
2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците. Член 1 от тази директива дава следната 
дефиниция: „отпадък“ означава „всяко вещество или предмет от категориите, установени в приложение I, които притежателят 
изхвърля, възнамерява или се изисква да изхвърли“. Изменени от Решение на Комисията 2001/118/ЕО, Решение на Комисията 
2001/119/ЕО и Решение на Съвета 2001/573/ЕО. Решение на Комисията от 3 май 2000 г., заменящо Решение 94/3/ЕО за 
установяване на списък на отпадъчни продукти съгласно Член 1(а) на Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и 
Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци съгласно Член 1(4) на Директива 91/689/ЕИО 
относно опасните отпадъци 
16 Решението на Комисията от 3 май 2000 г. заменящо Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците съгласно Член 
1(а) на Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасни 
отпадъци съгласно Член 1(4) на Директива 91/689/ЕИО на Съвета 
17 Очевидно това не е основната цел на проекта 
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- намаляване на риска поради изпълнението на стратегия за управление на отпадъците; 
- икономии в потреблението на суровини (като например метали и метални съединения, 

рециклирани и/или регенерирани разтворители, стъкло, гориво и други продукти на 
операции по оползотворяване на отпадъци18); 

- намаляване на замърсителите във въздуха, водите и почвите и видове избегнати екологични 
вреди за почвите и подпочвените води. 

 
3.2.1.2 Идентифициране на проекта 

Типология на инвестицията 
Основните видове предприятия за управление на отпадъците са следните19: 
- инвестиции в съоръжения за сметосъбиране, временно съхраняване на отпадъци и 

рециклиране (със или без разделно събиране), като общински център за събиране на 
отпадъци; 

- производствени предприятия за компост; 
- инвестиции в съоръжения за физична и химична преработка като например заводи за преработка 
на нефтени отпадъци; 
- съоръжения за изгаряне на битови и промишлени отпадъци и инсинератори (със или без 

производство на електро- и топлоенергия по комбиниран начин); 
- сметища. 

Към проекта се прилага карта на предложеното съоръжение за по-пълно изясняване на 
икономическите и екологичните въздействия на местно равнище. Следва да се включат и някои 
данни за района, обхванат от сметосъбирането. Освен това са необходими данни за произхода на 
отпадъците: местни, регионални, национални или с друга страна на произход (например 
отпадъци, внасяни от друга европейска или неевропейска страна). 
 

                                                 
18 Приложение II Б от Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. за списъци с отпадъци и 
осъществяваните на практика операции по оползотворяване 
19 Вж горе-споменатото Приложение II А от Директива 2006/12/ЕО 
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Фигура 3.2 Системи за управление на отпадъци от произхода на отпадъците до 
окончателното им депониране или отстраняване 

 
 
 

Нормативна рамка 
Подборът на проекти следва да бъде извършен в съответствие с общото и специално 
законодателство по въпросите на управлението на отпадъци, както и с принципите, на които се 
основава политиката на ЕС в този сектор (вж карето). 
Основните принципи са следните: 
- Принцип “замърсителят плаща” (ПЗП)20: означава, че лицата, които причиняват вреди на 
околната среда, следва да поемат разходите за тяхното недопускане или да платят 
необходимите обезщетения. За проекта следва да се обърне внимание на онази част от общите 
разходи, която се възстановява чрез платени от замърсителите такси (от лицата, които държат 
отпадъците). 
 

ПРАВНА РАМКА 
Рамка за отпадъците 
- Директива за опасните отпадъци (Директива на Съвета 1991/689/EEC изм. и доп. с Директива на Съвета 1994/31 /EC) и от решение 
на Комисията 2000/532/ЕО 
- Директива относно екологичната отговорност по отношение на  предотвратяването и отстраняването на екологичните вреди 
(Директива 2004/35/ЕО на Европейски парламент и на Съвета) 
- Директива относно отпадъците (Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) 
Специфични отпадъци 
- Преработка на отпадни масла (Директива на Съвета 1975/439/EИО) 
- Опазване на околната среда и по-конкретно на почвите при използването на канализационни утайки в селското стопанство 
(Директива на Съвета 1986/278/ЕИО) 
- Директива относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и отменяща Директива 1991/157/ЕИО ( Директива 
на Европейския парламент и на Съвета 2006/66/ЕО) 
- Относно опаковките и отпадъците от опаковки (Директива 1994/62/ЕО на Съвета изменена от Директива 2004/12/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета) 
- Преработка на полихлориранибифенили/полихлорирани терфенили (Директива 1996/59/ЕО на Съвета) – Директива относно 
износени автомобили (Директива 2000/53/ЕО на Съвета) 
- Директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета, изменена с Директива 2003/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) 
- Директива относно управление на отпадъци от минно-добивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО (Директива 
2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) 
Процеси и съоръжения 
- Намаляване на замърсяването на въздуха от съществуващи заводи за изгаряне на общински отпадъци (Директива на Съвета 
1989/429/ЕИО) 
- Намаляване на замърсяването на въздуха от съществуващи заводи за изгаряне на общински отпадъци (Директива на Съвета 
1989/369/ЕИО) 
- Изгаряне на опасни отпадъци (Директива на Съвета 1994/67/EО) 
- Директива относно депонирането на отпадъците (Директива 1999/31/ЕО на Съвета) 
- Директива относно приемни съоръжения по пристанищата за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари 

                                                 
20 Съгласно принципа “замърсителят плаща” разходите за преработка на отпадъците трябва да се поемат от: а) лицето, което държи 
отпадъците, поемани от сметосъбиращо предприятие, от предприятие по член 9 и/или б) от лицата, които преди това са държали 
или производителите на продукта, на който се дължат отпадъците” (член 15, Директива 12/2006/ЕО). 

Сметище Изгаряне
Сметище 

(остатъци) 
Биологична 
обработка Съоръжение 

за 
рециклиране 

Разделно 
събиране 

Обикновено 
събиране 

Събиране/ 
сортиране 

Общински и специални отпадъци от домакинствата, 
търговията, промишлеността и услугите 

Оползотворяв
ане/повторно 
използване 

при източника 

Органична част Оставаща част Събиране/  
сортиране 
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(Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) 
- Директива относно изгарянето на отпадъци (Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) 
Транспорт, Внос и Износ 
- Правила относно превози на отпадъци (Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета частично изменен от 
Регламент (ЕО) № 1379/2007 на Европейския парламент и на Съвета и от Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Европейския парламент и 
на Съвета) 

 
- Йерархичност в управлението на отпадъците: правила относно износа за оползотворяване на 

някои отпадъци (Регламент (ЕО) № 801/2007 на Европейския парламент и на Съвета). 
Стратегиите за управление на отпадъците трябва да бъдат насочени главно към 
предотвратяване на създаването на отпадъци и намаляване на тяхната вредност. Когато това 
не е възможно, отпадъчните материали следва да се употребяват повторно, да се рециклират 
или да се използват като енергиен източник. В краен случай отпадъците трябва да бъдат 
депонирани безопасно (чрез изгаряне или на законни сметища). В проектния анализ 
възможността за предотвратяване на създаването на отпадъци или тяхната повторна 
употреба или рециклиране ще се представя системно, за да се сравняват разликите в 
разходната част между съоръженията за предотвратяване, рециклиране и окончателна 
преработка. Във всички случаи изборът на съоръжение за изгаряне или сметище следва да се 
обоснове с наличието на твърде големи разходи за другите възможности като 
предотвратяване и рециклиране. 

- Принцип на близостта: отпадъците трябва да бъдат извозвани и преработвани възможно най-
близо до източника, най- малкото с оглед на целта за самодостатъчност на Общностно равнище 
и по възможност на равнището на отделните държави-членки. 

 
Проектът следва да измери разстоянието между района на генериране на отпадъците и 
местоположението на съоръжението, както и свързаните с него транспортни разходи. Високите 
транспортни разходи или дългите разстояния следва да бъдат обосновани със специфични 
причини, например с характера на отпадъците или вида на използвана технология. 

3.2.1.3 Технико-икономическо проучване и анализ на вариантите 
Трябва да се разработят няколко сценария, за да може да се направи избор на най-добрата 
възможност между различните алтернативи. Потенциалните сценарии са следните: 
- сценарий “да се работи както обикновено”; 
- някои възможни алтернативи; 
- глобални алтернативи за проекта (например проучване за съоръжение за изгаряне като 

алтернатива на сметище или отделен сметосъбирателен център за рециклиране вместо завод 
за окончателна преработка като сметище). 

 
В сценария “да се работи както обикновено” проектът изтъква мотиви за избора “да се прави 
нещо” вместо да се избере поддържане на статуквото. Аргументите се насочват към 
икономическите, социалните и екологичните ползи от проекта и трябва да наблягат на 
разходите, които произтичат от запазването на съществуващото положение от гледна точка на 
икономическите разходи и въздействието върху околната среда и здравето на хората. 
Във втория случай проектът ще разкрие техническите алтернативи на избрания вариант. При 
съоръженията за изгаряне, например, те са свързани с вида пещи или добавянето на 
утилизационен парен котел. 
Накрая при глобалния сценарий проучването ще се насочи към различните методи за 
управление на отпадъците в контекста на проекта. Проектът трябва да разграничи 
алтернативата за предотвратяване, повторна употреба, рециклиране или оползотворяване в 
сравнение с избрания вариант. Целта е да се спазят принципите на йерархичността и да се 
изясни конкретното им място в анализа на проекта за управление на отпадъците. 

Анализ на търсенето 
Търсенето на оползотворяване и преработка на отпадъците е ключов елемент в решението да се 
изгради предприятие за преработка на отпадъци. Оценката често се основава на следното: 
- оценка на производството по видове отпадъци и производители в географския район на 

проекта; 
- настоящи и очаквани промени в националните и европейските норми за управление на 
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отпадъците. 
 
Оценката на бъдещото търсене на управлението на общинските отпадъци отчита демографския 
ръст и миграционните потоци. За промишлените отпадъци главният параметър ще бъде 
очакваният промишлен растеж на съответните икономически отрасли. Във всеки случай е 
важно да се има предвид евентуалната еволюция в поведението на производителите на 
отпадъци, като например засилване на косумацията в съотношение със стандарта на живот, 
засилване на дейностите за рециклиране или възприемане на чисти производства и технологии 
(с потенциалните им последици за потоците отпадъци), промяна във вида на произвежданите 
отпадъци и  намаляване или увеличаване на произведените отпадъци. 
При оценката на търсенето трябва да се разгледа и спазването на нормите. Съгласно йерархията 
в управлението на отпадъците и съображенията в съответните директиви (например 
Директивата за Опаковките 2004/12/ЕО), необходимостта от преработка на отпадъци се очаква 
все повече да се удовлетворяват чрез предотвратяване, рециклиране, компостиране и 
регенериране на енергията (топлинна или електрическа). Следователно размерите на 
съоръжението за изгаряне или сметището следва да се съобразят с тези бъдещи тенденции. 
Стъпките в оценката на търсенето са следните: 
- прогнозиране на търсенето на основата на сегашното търсене и прогнозите за демографския 

и промишления растеж; 
- коригиране на търсенето според потенциалните промени в поведението на производителите 

на отпадъци и съобразяването с действащите и очакваните нормативни актове и политики. 

Фази на проекта 
Трябва да се разграничат следните обособени фази на проекта: концепция и финансов план, 
технически проучвания, проучвания за установяване на подходяща площадка, фаза на 
строителство и фаза на управление. 
Забавянията през различните фази могат да имат значение, особено времето, необходимо за 
търсене на подходяща площадка. По отношение на заводите за преработка на опасни отпадъци, 
например, често се наблюдава съпротива сред местното население, която може да попречи на 
нормалното протичане на фазите на строителство и управление на завода с отрицателни 
последици за финансовите и икономическите потоци. 
 

ОСНОВНИ ИНЖЕНЕРНИ ХРАКТЕРИСТИКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРОВЕРЕНИ 
Описанието на техническите характеристики на завода има първостепенно значение за по-добро разбиране на 
икономическото и социално местно въздействие на проектите, въздействието им върху околната среда и общите 
финансови и икономически ползи. Освен това е необходима подробно техническа информация за целите на 
наблюдението и оценката, които се изискват от структурните фондове. 
Съдържанието на този раздел включва най-малко следните инженерни данни: 
- основни социално-икономически дейности: брой обслужвани жители; брой и вид обслужвани производствени 
структури; 
- основни данни за отпадъците: вид (общински, опасни, отпадъци от опаковки, отпадни масла) и количество (тона 
дневно, тона годишно, тона на час) на продукта, който ще се преработва; оползотворени вторични суровини; 
произведена енергия (мегаджаули топлинна енергия или мегаватчаса електроенергия); 
- физически характеристики: площ, заета от завода (хил кв м), покрити и открити складове (хил кв м), разстояние от 
основни агломерации и действие на системи за заустване на отпадни води и пари; 
- информация за строителните методи и етапите на строителство; 
- методи за преработка в завода: използвана технология, потребление на енергия и материали, както и на други 
стоки и услуги. 
 

3.2.1.4 Финансов анализ 
Финансовите входящи и изходящи потоци представляват: 
Финансови входящи потоци  Финансови изходящи потоци 
Цени за третиране, които се изплащат от частни 
потребители 
Цени за третиране, които се изплащат от публични 
потребители 
Продажби на оползотворени продукти (вторични 
материали и компост) 
Продажби на произведена енергия (топлинна и 
електроенергия) 

 Инвестиционни разходи 
-придобиване на земя 
- сгради 
- оборудване 
- разходи за подмяна 
- проучвания за осъществимост на инвестицията и всички 
други нематериални активи 
Оперативни разходи 
- енергия 
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- материали 
- услуги 
- технически и административни разходи, свързани с 
персонала 
- разходи за поддръжка 
- управленчески и административни разходи 

 
Времевият хоризонт за анализа на проекта обикновено е около 30 години. 
 
Времевият хоризонт зависи от вида на използваните съоръжения за преработка на отпадъците и 
от вида на събираните отпадъци. Споменатият времеви хоризонт обикновено е подходящ за 
инвестиции в инсинератори и големи съоръжения за преработване и рециклиране на отпадъци. 
В някои случаи (като инвестиции в съоръжения за временно съхраняване на отпадъци или 
сметосъбирателни центрове или някои видове заводи за физическа и химична обработка и др.) 
могат да бъдат използвани по-кратки стойности за времеви хоризонт, докато в други - времеви 
хоризонт, който надвишава 30 години може да е подходящ. Например, при инвестиция в 
изграждане на сметище времевият хоризонт за анализа следва да се коригира съгласно 
запланувания полезен живот на сметището. 

3.2.1.5 Икономически анализ 
Основните ползи и разходи са както следва: 

Ползи - Третиране на отпадъците, което свежда до минимум въздействието върху здравето на човека, 
качеството на околната среда в градски населени места и др. 

- Оползотворяване на енергия 
Разходи - Въздействия върху здравето на човека (заболявания и смъртност вследствие на замърсяване на 

въздуха, водата и почвата) 
- Нанесени щети върху околната среда като замърсяване на водите и почвата 
- Естетически и ландшафтни въздействия и икономически въздействия, като промени в цените на 

земята или икономическото развитие вследствие на проекта 
- Въздействия върху мобилността, съществуващите инфраструктури и т.н., поради увеличение на 

местния трафик, което се дължи на превозване на отпадъците до сметищата или заводите за 
преработка 

Когато предложените методики са противоречиви или липсват данни, тогава може да се 
извърши по качествен път анализ на външните въздействия. В такъв случай обаче резултатите 
не могат да се ползват при паричния анализ и трябва да се вложат в многокритериен анализ. 

Конверсионни индекси 
Елементите, които се вземат предвид при изчисляването на конверсионните индекси на 
съоръженията за преработка на отпадъци, са инвестиционните разходи, междинните стоково-
материални запаси, реализираните на пазара продукти (вторични суровини, газ, топлинна 
енергия или електроенергия), оперативните разходи (включително разходите за труд) и 
разходите за очистване на околната среда и демонтиране на съоръженията. Разчетите са 
различни при търгуеми стоки (суровини, енергия, материали и други капитални стоки и услуги) 
и нетъргуеми стоки (регенериране на електрическа и топлинна енергия, земя, някои суровини 
или неквалифициран труд). Външните въздействия следва да се разглеждат като особени стоки 
или услуги, които не се реализират на пазара. 
При преработката на отпадъците конверсионните индекси се изчисляват както следва: 
- За търгуеми стоки: 
♦ Оборудване 

Оборудването за управление на отпадъци често се търгува. Това се отнася до съоръженията за 
изгаряне като пещи, филтри и котли, но и до оборудването за сметосъбиране и 
оползотворяване.  При необходимост могат да се прилагат цени CIF (цена, застраховка, навло) 
и FOB (франко борда на кораб). 
♦ Вторични суровини 

Много от оползотворените суровини са предмет на търговия, като рециклирани метални 
материали, хартия или стъкло. Цените силно зависят от цените на суровините и енергията на 
международните пазари. Необходимата информация за изчисляването на конверсионните 
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индекси може да се получи от база данни на екологичните предприятия, националната и 
международната статистика или митниците. 
- За нетъргуеми стоки: 
♦ Сгради 

Конверсионните индекси се преценяват чрез анализа на процеса, който разграничава търгуемите 
от нетъргуемите стоки. Необходимата информация за изчисляването на конверсионните 
индекси в някои случаи може да се получи от редовно публикуваните официални 
статистически годишници. 

♦ Произведена електроенергия, газ и регенерирана топлоенергия. 
Конверсионният индекс за електроенергията като входящ ресурс може да се определи както 
следва: (1) съществуващо макроикономическо проучване, което цели да направи разчети за 
алтернативните цени на производството на електроенергия (подход “отгоре надолу”), (2) 
оценка на процеса, при която се прави разбивка на структурата на пределните цени в 
производствения процес (подход “отдолу нагоре”); (3) прилагане на стандартния конверсионен 
индекс, когато електроенергията е незначителен входящ ресурс. 
Ако електроенергията се продава под пределните цени в дългосрочен план, информацията може 
да се използва за изчисляване на корекцията на реалните тарифи. Като заключителна стъпка 
цената на вътрешния пазар трябва да се преобразува, ако е необходимо, в гранична цена чрез 
подходящ конверсионен индекс (може да се използва СКИ). 
Газ и топлоенергия обикновено се продават на местните пазари. Ако пораждат второстепенен 
финансов поток, както се случва обикновено, може да се приложи СКИ за преобразуване на 
местните в гранични цени. В противен случай (както е при метана) като индекс на коригиране 
може да се използва международната цена на цена на пряк заместител. 
♦ Земя 

Земята обикновено има второстепенно значение при проекти за изграждане на съоръжения 
(инсинератори, съоръжения за обработка и оползотворяване на отпадъци, заводи за 
производство на компост и др.) и пазарната й цена може да се преобразува в гранична с 
помощта на СКИ. Когато земята има значение, както е при сметищата, икономическата й 
стойност се определя от оценката по гранични цени на нетната продукция, която би била 
произведена върху тази земя, ако не се използва за проекта. 
♦ Квалифициран и неквалифициран труд 

Трудът в управлението на отпадъците е главно неквалифициран. За обсъждане на надница в 
сянка виж приложение Г. 

3.2.1.6 Оценка на риска 

 

Критични фактори 
- Еластичност на търсенето 
- Динамични разходи за ключови входящи ресурси 
- Цени на вторичните суровини 
- Разходи за очистване и други екологични разходи 

- Промяната в търсенето на преработка на отпадъци във връзка с 
разпространението на нови продукти или технологии 

- Промени в поведението 
- Измененията в икономическия растеж или демографския ръст 
- Енергийни разходи 
- Разходи за суровини 
- Вариации в продажната ценка на оползотворените продукти 
- Динамиката на някои разходи във времето на дадени стоки или 

критични услуги за определени проекти 
- Разходи за електроснабдяване - Разходи за гориво - Разходи за възстановяване на площадката и отстраняване на 

замърсяването 

Основни 
променливи, 
които трябва 
да се отчетат 
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Друг вид анализ на рисковете може да се извърши по отношение на социалния риск от 
евентуално отхвърляне на проекта поради потенциалното му въздействие върху качеството на 
живота в съответния район. Рискът обикновено се нарича “Не в моя заден двор” и може да се 
проучи чрез качествен анализ на основата на въпросник или преки контакти със 
заинтересованите лица (например: публични консултации относно Оценката на въздействието 
върху околната среда). 
 
3.2.3.7 Други подходи при оценката на проекти 

Анализ на околната среда 
При много проекти за преработка на отпадъци директивите на ЕС21

 изискват оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС), особено за депозиране на опасни отпадъци, 
екарисажи или някои видове законни сметища. Освен това редица съоръжения като сметища 
или инсинератори се нуждаят от разрешително за извършване на дейността, което определя 
условията за управление на риска, управление на опасните вещества и контрол върху 
замърсяването22. 

Основните елементи на ОВОС са следните: 
- емисии в атмосферата, особено емисии от парникови газове (въздействие във връзка с 
изгарянето); 
- заустване на отпадни води и замърсяване на почвите (въздействие във връзка със сметищата и 
изгарянето); 
- въздействия върху биоразнообразието (въздействие във връзка с големите проекти, изградени в 
близост до защитени територии); 
- въздействия върху човешкото здраве във връзка с емисиите от замърсители и замърсяването 

на околната среда (въздействие във връзка с всички пречиствателни станции); 
- шум и миризми (въздействие във връзка с редица пречиствателни станции); 
- естетически въздействия върху пейзажа (въздействие във връзка със сметищата и изгарянето) 
- въздействия с отрицателни последици за мобилността, съществуващи инфраструктури и т.н., 

поради засиления трафик вследствие на транспортирането на отпадъци до сметищата или 
заводите за обработка; 

- управление на риска на площадката като например противопожарна охрана и 
предотвратяване на взривове (въздействие във връзка със заводи за преработка на нефтени 
отпадъци и изгарянето). 

- в градските райони могат да се проявят смущения по време на фазата на строителство, докато 
във фазата на управлението затрудненията, освен посочените по-горе, най-вероятно възникват 
при сметосъбирането. 

Винаги може да се прилага качествен анализ на въздействията върху околната среда, за да се 
класифицират въздействията върху околната среда според вида и тежестта на вредите. Така 
например главните въздействия от едно сметище са вероятно замърсяването на почвите и 
водите, докато при изгарянето по-актуални са въздействията върху качеството на въздуха. 

3.2.2 Водоснабдяване и хигиенизиране 
Този раздел е посветен на инвестициите в интегрираните водни услуги (ИВУ) за граждански и 
други цели/приложения. Сегментът ИВУ включва водоснабдяването, както и събирането, 
отстраняването, пречистването и елиминирането на канализационните води. Повторната 
употреба на канализационните води също се взема под внимание, въпреки че не е част от ИВУ. 

                                                 
21 Директива на Съвета 85/337/ЕИО от 27 юни 1985 г. за оценяването на въздействието от определени публични и частни проекти 
върху околната среда (изменена с Директива 97/11/ЕО) 
22 Европейското законодателство относно контрола върху замърсяването и управлението на риска е заложено в Директива КПКЗ 
(Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (96/61/ЕО), изменена от Европейския парламент и Директиви 
2003/35/ЕО и 2003/37/ЕО на Съвета и от Регламет (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета, в Директивата за 
големи горивни инсталации (88/609/ЕИО) и Директивата Seveso II (96/82/ЕО), изменена от Европейския парламент и Директива 
2003/105/ЕО на Съвета 
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Подборът на проекти следва да бъде извършен в съответствие с общото и специално 
законодателство по въпросите на управлението на водите и отпадните води, както и на 
принципите, на които се основава политиката на ЕС в този сектор. Европейската политика по 
отношение на водите е заложена във всеобхватна директива от първостепенно значение – 
Директива 2000/60/ЕО от 23 октомври 2000 г. на Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите. 
Прилагането на гореспоменатата Директива е в ход (вж карето по-долу за правната рамка). 
 

НОРМАТИВНА РАМКА 
Рамка за потреблението на водите 
- Директива 2000/60/ЕО от 23 октомври 2000 г. на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за 
действията на Общността в областта на политиката за водите 
Опазване на водите и обкръжението им 
- Вследствие на Рамковата директива за водите 
- Директива относно качеството на водите за къпане (Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) 
- Директива за опазване на подземните води от замърсяване и от влошаване на състоянието им (Директива 
2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) 
Други Директиви 
- Директива 1976/464/ЕИО на Съвета относно замърсяването предизвикано от изхвърляне на вредни вещества във 
водната среда 
- Директива 1991/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от 
селскостопаснки източници  
Специално законодателство за водите и отпадните води 
- Директива 1998/83/ЕО на Съвета регулираща качеството на водите за човешка консумация, 
- Директива 1991/271/ЕИО на Съвета относно пречистването на отпадъчните води от населени места. 

Основната цел на Рамковата директива за водите е да постигне добро състояние на водите за 
всички води до 2015 г. Следователно Директивата цели опазване на водоемите, включително и 
повръхностните води във вътрешността на страната, преходни води, крайбрежни и подземни 
води. 
Дори когато в момента се извършват дейности за прилагане на Рамковата директива за водите в 
държавите-членки и Европейски държави посредством обща стратегия за изпълнение23, ясно 
могат да бъдат очертани основните принципи за целите на анализа на проекти във водния сектор. 
- интегриране на управлението на водните ресурси на базата на речните райони. “Басейнов 

район” е административната и териториална единица за управление на водите от всички 
гледни точки и се дефинира като набор от земни и морски зони, които включват един или 
повече съседни басейна; 

- интегрирана икономика в управлението на водните услуги. Рамковата директива за водите 
ясно интегрира икономиката в управлението на водите и вземането на решения относно 
политиката за водите. С цел постигане на екологичните си цели и насърчаване на 
интегрирано управление на речните басейни, Директива изисква прилагане на икономически 
принципи (например ценнобразуване за водите) Директивата изисква изготвяне на 
икономически анализ на различните видове потребление на водите и водните услуги24. 

- общото възстановяване на разходите: с оглед постигане на целите за икономически и 
екологично устойчиво потребление на водни ресурси, тарифните политики следва да вземат 
под внимание “общите разходи за водите”: 

 

♦ финансови разходи: това са разходите по осигуряване и администриране на водни услуги, 
а именно оперативни разходи, разходи по поддръжка за обновяване на оборудване и нови 
съоръжения (капитал и лихви и евентуалната възвръщаемост на собствения капитал); 

♦ екологични разходи: те се отнасят до вредите за околната среда и тези, които я използват, 
породени вследствие на екологичното въздействие от изграждането на инфраструктурите 

                                                 
23 Виж: Европейска комисия, Обща стратегия за изпълнение за Рамковата директива за водите, Ръководен документ № 1 
“Икономика и околна среда – предизвикателството за изпълнение на рамковата директива за водите", изготвен от работна група 2.6 
- WATECO, 2003 г. 
24 Основните характеристики на икономическия анализ могат да бъдат обобщени по следния начин (вж WATECO 2003 г.) да се 
извърши икономически анализ на потреблението на водите във всеки район за басейново управление, да се оценят “съвкупните 
разходи за вода” и да се оценят текущите равнища на възстановяване на разходите, да се оценат тенденциите във водоснабдяването, 
търсенето на вода и инвестициите; да се идентифицират районите, обозначени за опазване на водни видове, които са важни от 
икономическа гледна точка и да се обозначат значително изменени водоеми въз основата на оценка на нанесените промени и 
въздействието върху тези водоеми (включително икономическо въздействие), да се подпомогне подборът на програма от мерки за 
всеки район за басейново управление на базата на критерии за разходно-ефективността и да се дефинират изводите от програмите 
за възстановяване на разходите, да се оцени необходимостта от потенциална (време и цел) дерогация от целите на директивата, въз 
основата на оценка на разходите и ползите на алтернативните варианти за постигане на същата цел. 
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на проекта и от последващото потребление на водите; 
♦разходи за ресурси: те представляват разходите за пропуснати възможности за други 
потребители поради изчерпване на ресурсите отвъд естествения им капацитет за 
зареждане или възстановяване (например, разходи свързани с прекомерно използване на 
подземни води). Това могат да бъдат настоящи или бъдещи потребители, които ще бъдат 
засегнати ако водните ресурси се изчерпат за в бъдеще. По принцип се преследва целта 
всеки потребител да заплаща разходите, свързани с консумацията и заустването на 
водите. За граждански, селскостопански и промишлени потребители трябва да се приложат 
тарифи за услугите (не по-късно от 2010 г.), за да се компенсират общите разходи за води, 
описани по-горе. При прилагането на този принцип обаче държавите-членки могат да 
вземат под внимание социалното, екологично и икономическо въздействие от 
възстановяването на разходите, както и географските и климатични условия на отделните 
региони. Водещият принцип, който се следва е пълно възстановяване на разходите, но 
само при наличие на социална поносимост. Могат да се прилагат и други икономически 
инструменти като безвъзмездни субсидии, стимули, определяне на различни тарифи за 
различни потребители, възнаграждения и такси върху използването на ресурси и 
замърсяването от заустване на води, но само ако използването им е оправдано поради 
наличие на специфични условия. 

- принципът “замърсителят плаща” означава, че лицата, които причиняват вреди на околната 
среда, следва да поемат разходите за тяхното недопускане или да платят необходимите 
обезщетения. За проекта следва да се обърне внимание на онази част от общите разходи, 
която се възстановява чрез платени от замърсителите такси (потребителите на различните 
водни услуги). 

3.2.2.1 Цели на проекта 
Предложението за проекта трябва да се вписва в обща рамка, която доказва, че планираните 
инвестиции ще доведат до (основна цел) повишаване на качеството, ефективността и 
ефикасността на услугата. 
Необходимо е да се направи предварително количествено измерване на най-важните параметри 
на целта, като например: 
- разширяване на водоснабдяването и канализационните услуги и пречистването; 
- обеми икономисана вода в гражданските, промишлените и напоителните мрежи в резултат 

от намаляване на течовете и/или усъвършенстването на снабдителните системи; 
- намаляване на количествата от замърсени източници (например силно изтощени реки или 

естествени езера от ползване на техните ресурси или изчерпване на крайбрежните и 
солените подземни води и т.н.); 

- количеството води в суровина, пречистена за да бъде питейна за хората (Директива 
1998/83/ЕО на Съвета); 
- увеличаване на количеството и подобряване на надеждността на водоснабдяването в райони, 
характеризиращи се с чести суши25; 
- широкомащабно подобряване на водоснабдителната система при засушаване, като се вземат 

предвид естествената променливост на наличните местни количества ресурси за снабдяване 
на естествени водни ресурси; 

- непрекъснатост на услугата (честота и продължителност на прекъсванията); 
- обем на отстраняване на замърсяванията, особено от реките26, езерата27, преходните води в 

близост до крайбрежията и морските води28; 
- подобряване на екологичните параметри (Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета и законодателството на държавите-членки); 
- намаляване на разходите за дейността. 

                                                 
25 Виж също Работен документ на службите на Комисията COM (2007 г) 214 относно "Посрещане на предизвикателството от 
недостиг на вода и суши в рамките на Европейския съюз" 
26 Европейската комисия прие предложение за нова директива относно опазване на повърхностните води от замърсяване на 17 юли 
2006 г. (COM(2006)397 окончателен): Опазване на повърхностните води от замърсяване съгласно Рамковата директива за водите 
27 Вж бележката по-горе 
28 Виж Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
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Освен това е необходимо е да се определят конкретни цели. От тази гледна точка инвестициите в 
сектора могат да се групират в две категории проекти: 
- проекти за насърчаване на местното развитие. В този случай е необходимо да се установят 

конкретните цели на инвестицията, т.е. обслужваното население и средната .наличност на 
ресурсите (литри/човекоден29) или напояваната площ в хектари, вида на реколтата, средната 
очаквана продукция, наличност на ресурсите (литри/хектари годишно), продължителността 
и периодичността на напояването и т.н. 

- проектите могат да си поставят цели извън местните – например регионални или 
междурегионални. Такива са водопроводите за пренос на вода на далечни разстояния от 
относително богати райони към засушливи райони или изграждането на язовири за 
водоснабдяване на обширни райони, които могат да са доста отдалечени от тяхното 
местоположение. В този случай конкретните цели следва да се съотнасят към 
предоставените налични обеми от ресурсите (млн. куб. м. годишно), максималния осигурен 
дебит (л/сек), общата мощност на регулираните в дългосрочен план ресурси в системата. 

Типология на инвестицията 
Ето няколко примера. 
 

АКЦЕНТ: ТИПОЛОГИЯ НА ИНВЕСТИЦИЯТА И ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ 
Видове действия: 
- изграждане на изцяло нова инфраструктура (водопроводи, канализационни системи, пречиствателни станции) за 
удовлетворяване на все по-големите потребности; 
- довършителни работи по частично изградени водопроводи, канализационни системи и пречиствателни станции, 
включително завършване на водоснабдителни или канализационни системи, изграждане на подходни връзки към 
съществуващите климатизиращи системи, изграждане на климатизиращи системи за съществуващата канализация, 
изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци с пречиствателни станции за третично очистване и повторна 
употреба на преработения продукт; 
- действия, насочени към повишаване ефективността на управлението на водните активи, 
- частична модернизация и/или подмяна на налична инфраструктура в съответствие с най-строгите действащи правила 
и закони; 
- действия, насочени към повишаване на наличността на водите, 
- действия, насочени към осигуряване на наличността на вода при сухи климатични условия (сезонно, годишно), 
- действия, насочени към икономията на водни ресурси и/или по-ефективното им използване; 
- действия, насочени към рационална подмяна на нерегулираната употреба на ресурсите (например напояване от частни 
неконтролирани кладенци); 
Обичайна типология на инвестициите: 
- работи, насочени към събирането, регулирането или производството на ресурсите, дори на многогодишна основа, 
- работи по преноса на вода, 
- работи по местното разпределение на водните ресурси, както и за граждански, промишлени или напоителни цели; 
- работи по първичната преработка на водите (избистряне, обезсоляване, пречистване) 
- работи по събирането и отстраняването на канализационните утайки; 
- работи по пречистването и заустването на пречистените канализационни утайки; 
- работи, насочени към повторната употреба на преработените канализационни утайки. 
Предлагани услуги: 
Граждански услуги 
- инфраструктура и/или предприятия, които обслужват гъсто населени градски райони; 
- инфраструктура и/или предприятия, които обслужват малки градове или села; 
- инфраструктура и/или предприятия, които обслужват малки (земеделски, миньорски, туристически) селища и/или 
отделни къщи; 
- инфраструктура и/или предприятия, които обслужват силно индустриализирани населени места и/или промишлени 
зони; 
- водопроводи в селските райони 
Напоителни услуги 
- общи водопроводи за колективно напояване; 
- местни водопроводи за индивидуално напояване или напояване в малки мащаби (от типа на оазисите) 
Промишлени услуги 
- водопроводи, канализационни мрежи и пречиствателни станции за големи промишлени зони, промишлени райони, 
технологични паркове и други обекти с концентрация на промишлени дейности, 
- местни инфраструктури за отделни фабрики или за малки промишлени зони, 
Смесени услуги 
- водопроводи за напояване и граждански и/или промишлени цели; 
- промишлени и граждански водопроводи. 

                                                 
29 Ако ресурсът е предназначен за обслужване на туристически райони е необходимо да се отчетат колебанията в населението и 
сезонността на търсенето 
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Териториална референтна рамка 
Поставянето на проекта в териториална рамка на планиране дава възможност за 
конкретизиране на инвестицията. 
Предложението следва да съдържа необходимите елементи за установяване на съответствието 
на проекта с плановете за отрасъла най-малко от следните четири гледни точки: 
- съответствие с рамката за действията на Общността в областта на политиката за водите, 

заложени в нормативните актове по общата и/или националната стратегия за изпълнение 
съгласно Директива 2000/60/ЕО; 

- съответствие с финансово-икономическото планиране на водния сектор, което може да се 
извлече от многогодишните програми за национално финансиране и финансиране от 
Общността, одобрени на национално или регионално равнище; 

- съответствие с националната секторна политика, по-конкретно се предвижда проектът 
значително да допринесе за целите на индустриализацията в съответния сектор за страните, 
където този процес е в ход; 

- съответствие с Общностната, националната и регионалната политика за опазване на 
околната среда, главно при използването на водите за човешка консумация, преработката на 
канализационните води и опазването на водоемите (вж карето за общностното 
законодателство). 

В някои случаи от полза може да бъде анализът SWOT, който оценява потенциала на проекта и 
рисковете, свързани с институционални и правни правила, както и икономическия и социален 
контекст, в който е разработен проектът. 
 
3.2.2.2 Технико-икономическо проучване и анализ на вариантите 
 
Може да се направи допълнителна разбивка на търсенето на вода по компоненти според 
предназначението (търсене на питейна вода, вода за напояване или за промишлени цели и т.н.) 
и периода на търсене (всекидневно, сезонно и т.н.). 
Разчетите за кривата на търсенето могат да се основават на данни, получени от досегашен опит 
в съответния район или от публикувани методи за прогнозиране, които често се основават на 
концепцията за готовността на потребителите да плащат30. 
При подмени и/или довършителни работи е полезно също така позоваването на исторически 
данни за потреблението, при условие че са измерени с надеждни методи (например отчитане на 
водомерите). 
Търсенето се състои от два основни елемента: 
- брой потребители (гражданско предназначение), напояваните площи (селскостопанско 

предназначение) или обслужвани производствени единици (промишлено предназначение); 
- количества вода, които се доставят на потребителите за даден период от време31. 
Важно съображение е еластичността на търсенето спрямо цените. В някои случаи се налага 
оценка на еластичността за различните групи от населението според доходите или отделна 
оценка за малките и големите потребители, защото така може да се стигне до различни 
стойности и последици за разпределението. 
Във всеки случай еластичността на търсенето спрямо цените на водните услуги следва да се 
изчисли на местно равнище. В действителност този параметър се различава значително за 
различните географски зони, които иначе имат много подобни характеристики. 
Проектът ще бъде насочен към прогнозата за търсенето през периода, който съответства на цикъла 
на проекта. Трябва да се вземат предвид демографските прогнози и миграционните потоци за 
разчет на потребителите и на плановете за селскостопанско или промишлено развитие в 
останалите случаи32. 

                                                 
30 Дж.Киндлър, С.Ръсел, 1984 г. и Д.С.Гибънс 1986 г. 
31 Основно, но не единствено, в случаи, когато водната мрежа не е била поддържана достатъчно добре в миналото. Важно е да се 
има предвид, че анализът на търсенето следва да включи и проблема с течовете. Това означава, че общото количество доставена 
вода включва крайното потребление и течовете 
32 Времева структура на краткосрочното търсене (дневно, сезонно и др.) ще бъде взета под внимание единствено за техническия 
дизайн на инфраструктурата 
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Най-общо, трябва да се прави разграничение между потенциалното и реалното търсене (или 
потребление на вода). Потенциалното търсене (или потребностите от водни ресурси) съответства 
на максималните изисквания, с които трябва да е съобразена инвестицията. Така например за 
граждански цели търсенето може да се оцени на основата на изискванията за водоснабдяване за 
същите цели (обикновено изразени като дневно или сезонно търсене), които се сравняват с 
всяка ситуация, максимално доближаваща се до проекта с добро ниво на обслужване. За 
напояването разчети могат да се правят на основата на конкретни агрономически проучвания 
или в конкретния случай дори по аналогия. Реалното търсене е търсенето, което съответната 
инвестиция фактически удовлетворява и което отговаря на очакваното потребление. Реалното 
начално търсене се представя от фактическото потребление преди намесата. 

Фиг. 3.3 Диаграма на анализ на търсенето на водни услуги 
 

 
 
Първият очевиден критерий за оценка на инвестицията зависи от степента на приближаване на 
реалното търсене до потенциалното. Необходимо е да се разгледа и екологичната и 
икономическа устойчивост на инвестицията (Рамкова директива за водите 2000/60/ЕО). 
Търсенето, което инвестицията реално удовлетворява, всъщност отговаря на предлагането 
минус загубите и освобождаването на технически ресурси. 
Когато проектът предполага използването на водни ресурси (повърхностни или подпочвени 
води), фактическата наличност на необходимите потоци/дебити на ресурсите следва ясно да се 
посочи чрез подходящи хидрологични проучвания. 
Ако проектът изисква третиране и заустване на канализационни води, трябва да се анализира 
капацитета на водоема, в който се предвижда да се заустват замърсителите и хранителните 
вещества, в оглед на опазването на околната среда (Директива 2000/60/ЕО). 

Цикъл и фази на проекта 
Необходимо е да се обърне голямо внимание на етапите на подготовката, като например 
търсенето на нови подпочвени източници и тяхната количествена и качествена оценка чрез 
проучвателни сондажи и хидроложки проучвания и изследвания за установяване на най-
подходящото местоположение на язовирите и траверсите, техните размери и т.н. 

Идентифициране на изискванията 
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Необходимо е също така да се вземат предвид институционалните и административните 
аспекти във връзка с проекта, както и очакваните срокове за подписване и строителство. 
Особено внимание следва да се обърне на правната структура на проекти ПЧП, тъй като тя може да 
окаже влияния върху допустимите разходи по проекта (вж по-долу). 

Техническите характеристики 
Овен това анализът трябва да се извърши чрез установяване на техническите характеристики. 
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Определяне на основните функционални данни: 
- Брой обслужвани жители; 
- Напоявани площи (хектари); 
- Брой и вид обслужвани производствени единици; 
- Наличие на вода на глава от населението (л/човекоден) или на хектар (л/ден/хектар); 
- Данни за качеството на водата (лабораторен анализ); 
- Брой еквивалентни жители, дебити и параметри на амърсяващия воден товар, който трябва да се 
пречисти (лабораторен 
анализ) и качествени ограничения за водата, която се зауства (според законовите изисквания). 
 

Определяне на териториалните строителни данни за инфраструктурата: 
- Местоположение на обекта на територията, посочено на топографски карти с подходящ мащаб 
(1:10000 или 1:5000 за местни заводи и предприятия; 1:10000 или 1:25000 за обекти във връзка със 
събирането или доставката, магистрални линии); 
- Физически връзки между конструкциите и (новите или съществуващи) обекти; може да е полезно да 
се приложат технически чертежи или схеми; 
- Намеса в съществуващата инфраструктура от друг вид (улици, железопътни линии, електропроводи 
и др.) и/или връзки с тях. 
 

Определяне на физическите и специфичните данни: 
- Обща дължина (км), номинални диаметри (мм), номинален дебит (l/s) и разлика във височините (м) 
на подходните или магистралните линии; 
- Номинални запълнени обеми (млн куб м) и височина (м) на язовирните стени (приложени планове и 
разрези); 
- Брой, дължина (м) и номинален дебит (l/s) на водовземните съоръжения (приложени планове и 
разрези); 
- Брой, дълбочина (м), диаметър (мм) и дренажен дебит (l/s) на системите от кладенци (приложен 
план на местността с подходящ мащаб); 
- Линейна разгъвка (км) и характерни диаметри (мм) на водопроводите или канализационните 
системи (приложен план на местността с подходящ мащаб); 
- вместимост (куб м) на резервоарите (приложени планове и разрези); 
- застроена площ (кв м), номинален дебит (l/s) и разлика във височината (м) на подемните съоръжения 
(приложени планове и разрези); 
- Номинален дебит (l/s), производствена мощност (куб м/г) или усвоена/употребена енергия (киловата 
или килокалории/час) на пречиствателните и обезсоляващите станции (приложени скици и модели на 
потоците); 
- Технически характеристики и конфигурация на основните конструкции, например чрез прилагане на 
един или няколко характерни разреза и/или скици (разрези на водопроводи, разположение на 
командните зали и т.н.) и чрез посочване на новопостроените части; 
- Технически и конструктивни характеристики на основните подемни съоръжения, производствените 
предприятия или пречиствателните станции с приложени подробни функционални чертежи; 
- Номинален дебит (l/s), мощност (еквивалентни жители), мощности за преработка (минимум на 
биологичния разход на кислород, на общия разход на кислород, на фосфора и азота) на 
пречиствателните станции, както и технически и конструктивни характеристики на дренажните тръби 
(приложени планове на местностите, скици и модели на потоците); 
- Брой, местоположение в мрежите, вид, производствена технология и качество на инструментите за 
измерване (дебити, налягане, обеми и т.н.) и на водомерите на потребителите; 
При проекти за рехабилитация на мрежите се предоставят технически данни по отношение на 
обектите, които ще бъдат рехабилитирани (дължина и диаметър на тръбите, материали, налягане и 
дебити на експлоатация, течове, състояние на поддръжка и т.н.), които ясно показват необходимостта 
и целесъобразността на разработената намеса; 
- Технически и конструктивни характеристики на сградите или други обслужващи конструкции с 
приложени планове и разрези; 
- Специфични технически елементи като траверси, кухи резервоари, галерии, заводи с дистанционно 
или компютъризирано управление и др. (приложени данни и скици); 
- Определяне на основните компоненти и материали, предвидени за проекта с уточняване на 
наличността (местно производство или внос) в района на инвестицията; 
- Определяне на технологиите, предвидени за изпълнението на инфраструктурата с уточняване на 
наличността и удобството (примерно от гледна точка на поддръжката); 
- При климатизиращи съоръжения – определяне на възможностите за депониране на преработената 
кал. При обезсоляващи съоръжения – определяне на възможностите и инфраструктурата за 
депониране на концентрирания разсол. 
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Необходимо е да се изготви оценка на количеството, разпределението в мрежата и правилното 
функциониране на инструментите за измерване на параметрите на процеса, които са от 
първостепенно значение (например водни дебити и/или качество на водата и водомери за 
крайните потребители). Това е един от най-важните етапи на технико-икономическия анализ33. 

Анализ на вариантите 
Анализът трябва да включва сравнения със: 
- настоящата ситуация (сценарий "да се работи както обикновено”); 
- възможните алтернативи в рамките на същата инфраструктура, като например: различно 
разположение на кладенците, алтернативни маршрути за водопроводите и магистралните 
линии, различни строителни техники за язовирите, различно разположение и/или различна 
производствена технология в предприятията, използване на различни енергоизточници за 
обезсоляващите предприятия и т.н.; 
- възможните алтернативи за канализационните дренажи (лагуни, различни хранилища и 
др.); 
- възможните глобални алтернативи, като например: язовир или система от траверси вместо 
система от кладенци или селскостопанско приложение на напълно пречистените 
канализационни утайки, консорциум за обща пречиствателната станция вместо няколко местни 
станции и т.н. Анализът на проектните алтернативи винаги се изготвя в съответствие с 
категорията на инвестицията (вж “Типология на инвестициите”). В литературата може да се 
намери обширна информация за различните видове. 
При подбора на възможностите трябва да се вземат предвид ограниченията, свързани с 
нормативната рамка (законодателството на ЕС) и по-конкретно с Европейската политика за 
водите (вж по-горе). Освен това проектните алтернативи, върху които се изготвя оценка следва 
да съответстват на програмите на държавите-членки във водния сектор (запланувано 
потребление на водни ресурси, програми за изграждане на нови водни инфраструктури, 
правила за управление на водни услуги, план за преработване на отпадъчни води и/или 
повторна употреба и т.н.). Варианти, които отговарят както на проектните алтернативи, така и 
на описаните по-горе ограничения на политиките ще бъдат класифицирани според финансови 
и икономически съображения съгласно методиката разработена в раздел 2.3.3. 

3.2.2.3 Финансов анализ 
Финансови входящи потоци  Финансови изходящи потоци 
Тарифи или такси за водните услуги 
Възможни плащания за събирането и преноса на 
дъждовна вода 
Възможни постъпления продажбата на води при в 
случая на повторна употреба 
Цени на всякакви допълнителни услуги, които 
предприятието за комунални услуги може да 
предостави на потребителя (напр. свързване, 
периодична поддръжка и др. 

 Инвестиционни разходи 
-придобиване на земя 
- строителни дейности 
- оборудване 
- юридически такси 
- начални разходи 
Оперативни разходи 
- енергия 
- материали 
- услуги 
- технически и административни разходи, свързани с 
персонала 
- разходи за поддръжка 

Времевият хоризонт за анализа на проекта обикновено е около 30 години. 
 
Една от най-важните цели на финансовия анализ във водния сектор е да установи финансовата 
устойчивост на проекта в дългосрочен план. 
При проекти от типа ПЧП финансовият анализ следва да покаже как подобреното финансово 
изпълнение на проекта вследствие на предоставена безвъзмездна помощ от ЕС се разделя 
между публичния и частния партньор в ПЧП. Това зависи именно от процента на публично и 

                                                 
33 Например инструменти, предназначени за водопроводи или водоснабдителна мрежа следва да дават възможност за изчисляване 
на водния баланс при различни времеви скали (годишно, месечно, дневно и пр.) по време на експлоатация. Инструментите, 
предназначени за канализационни съоръжения и пречиствателни станции за отпадъчни води следва да дават възможност за 
потвърждение на събраните и пречистени отпадъчни води, както и на качеството на водата, отведена в водоема приемник. 
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частно финансиране и как таксите (и рисковете) на бъдещето управление се разбиват между 
отделните партньори в ПЧП. 
След изготвяне на консолидиран финансов анализ горният въпрос може да бъде разгледан като 
се изчислят ФНВ(Kп) и ФНВ (Kч), съответно за публичния и частния инвеститор. За да се 
пресметнат тези показатели на изпълнението е достатъчно само да се променят капиталовите 
разходи в изчислението на ФНВ(К) или съответно ФННС(К) (вж казуса за отпадъчните води в 
четвърта глава). 
За изходящите потоци следва да се разгледа покупната цена на стоките и услугите, необходими 
за експлоатацията на обектите и за допълнително предоставяне на услуги. Тъй като водната 
инфраструктура обикновено се отличава с продължителен полезен живот, финансовият анализ 
следва да отрази остатъчната стойност на инвестицията по методиката, описана във втората 
глава на ръководството. 

3.2.2.4 Икономически анализ 
Ползите и икономическите разходи на проекти в сектор водоснабдяване и третиране на 
отпадъчни води следва да бъдат определени за всеки конкретен случай, тъй като имат тясна 
връзка с вида на инвестицията и предлаганите услуги, които в този сектор показват големи 
вариации по отношение на целите на проекта, потреблението на водни ресурси, 
преобладаващия тип инвестиции и пр. (вж идентифициране на проекта). Във всеки случай, 
съгласно гореспоменатата Директива 2000/60/ЕО анализът трябва да отчете както разходите и 
ползите за потребителите, така и тези за самите водни ресурси и по принцип за околната среда. 
По отношение на типа проект и неговите цели основните ползи могат да се определят както 
следва: 
 
а) Проекти за водоснабдяване, които имат за цел да повишат качеството и/или 
надеждността на водоснабдителните услуги за граждански, напоителни и промишлени цели. 
 
Най-важните социални ползи, разкривани в икономическия анализ, могат да бъдат оценени 
според разчетите за очакваното търсене на водни ресурси, което се удовлетворява от 
инвестицията. С други думи ползата е равностойна на удовлетвореното от проекта търсене на 
водни услуги, което според подходящо остойностяване, не се удовлетворява при сценарий “да 
не се прави нищо”. 
Водните услуги представляват класически случай на естествен монопол. Пазарните цени по 
принцип претърпяват значителни изкривявания. Основа за изчисляването на счетоводната цена 
на водата може да бъде готовността на потребителя да плаща за услугата34. 
Готовността за плащане (ГЗП) може да се измери емпирично чрез прилагане на пазарните цени 
на алтернативните услуги (водоноски, бутилирана питейна вода, раздаване на напитки, 
пречистване със средства или устройства, инсталирани от потребителите, обеззаразяване на 
място на потенциално заразени води и др.). С други думи социалните ползи от водните услуги 
могат да бъдат оценени като се вземат предвид най-добрите осъществими алтернативни 
техники за водоснабдяване в едни и същи водосборни райони (технология backstop) и чрез 
количествено изчисление на цените на алтернативните услуги. 
В противен случай може да се приложи конверсионен индекс (КИ) към приходите от водни 
услуги, реализирани или подобрени от проекта. КИ се основава на параметър на планиране, 
който може да се дефинира, като например се изчисли средната стойност между готовността за 
плащане (вж по-горе) или дългосрочната пределна цена на услугата и така полученият резултат 
се коригира с цел отчитане на разпределителните ефекти. Този метод трябва да се използва 
внимателно и само в случаи, в които не е възможно директно да се определи готовността за 
плащане. Могат да се използват и други методи, които са разработени в наличната литература. 
 
б) Проекти за водоснабдяване, които имат за цел опазването на ресурси с високо 
качество и екологична стойност. 

                                                 
34 При всяка водна инфраструктура за обслужване на промишлени или селскостопански райони е възможно да се направи оценка 
на добавената стойност на допълнителния продукт, осигурен чрез наличието на вода. Но адекватността на този подход при 
определяне на икономическите ползи трябва да се оцени внимателно за всеки отделен случай. 
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Някои проекти имат за цел избягването на прекомерна употреба на някои водни ресурси и за 
тази цел изготвяне на алтернативи. Пример за такъв проект е замяната на вода, извлечена от 
крайбрежни водоносни пластове, които са станали солени, поради изпомпване на прекомерни 
обеми от водния ресурс, с вода, произведена от други източници, като обезсоляване, повторна 
употреба на отпадъчни води, източници на повърхностни води и пр. Ползата (или стойностите 
на неупотреба) се определя от количеството вода, запазена за други настоящи или бъдещи цели. 
Възможното алтернативно потребление на икономисаната вода следва да бъде точно 
определено и за всяка от тези алтернативи да се изрази в количествено отношение съответното 
потенциално търсене. Когато това се направи ползите могат да се остойностят посредством 
счетоводни цени на водата, както в предишния случай. 
в) Основната полза от намесите, целящи намаляването на течове на вода е количеството на 
редуцирания обем вода използван за водоснабдяване на мрежите в съпоставка с равно или по-
голямо количество разпределена вода. Примери за това са проектите за рехабилитация на 
мрежите или по-общо за “управление на водни активи”. Както и в предишния случай, ползите се 
измерват с изразеното количество вода, опазена за други цели. 
г) За всяка намеса, чиято цел е да гарантира наличие на питейна вода в райони със санитарни 
проблеми, където водоизточниците са замърсени, могат да се направят преки разчети на 
ползата чрез оценка на смъртните случаи и заболяванията, избегнати благодарение на 
ефективното водоснабдяване. С цел да се направи икономическа оценка трябва позоваване от 
една страна на (заболяванията) общите разходи за болнично и извънболнично лечение и на 
пропуснатите доходи поради евентуални отпуски по болест и от друга страна на (смъртните 
случаи) на стойността на статистическия живот, представена количествено на основата на 
средните доходи и оставащата продължителност на живота или посредством други методи. 
д) Социалните ползи от проектите за канализационните и пречиствателните съоръжения 
също могат да се оценят на основата на потенциалното търсене на канализационните услуги, 
което трябва да се удовлетвори от инвестицията и да бъде оценено по адекватна счетоводна 
цена на водата35. Алтернативата е по възможност пряко остойностяване на такива ползи като: 
 

- стойността на избегнатите заболявания и смъртни случаи благодарение на ефективната 
канализационна услуга (вж по-горе); 
- стойността от опазване или подобряване на качеството на водоемите или земите, където 

се заустват отпадъчните води и свързаната околна среда. Тази стойност се състои от 
стойност на употреба и стойност на неупотреба (вж диаграмата по-долу). 

е) При проекти за “бял” или смесен дренаж, ползата е избегнатото увреждане на земята, 
недвижимите имоти и други конструкции поради потенциално наводняване или 
нерегулирани дъждовни води, остойностено на основата на разходите за възстановяване и 
поддръжка (избегнати разходи); 

Във всички случаи, ако към конкретния проект не може да се приложи нито един метод за 
стандартна икономическа оценка, възможно е да се прибегне до аналогия с подобен проект, 
разработен при условия, възможно най-близки до тези в засегнатия район. Очевидно е, че при 
проекти, които имат няколко цели и следователно представляват комбинация от две или повече 
от горепосочените категории, ползите се представят в подходяща комбинация от описаните по-
горе ползи. 
За всеки един проект трябва да се отчетат доколкото е възможно и с помощта на количествения 
подход положителните и отрицателните външни въздействия, дължащи се на изграждането на 
инфраструктурата или използването на водните реурси. Съществуват различни методи за 
оценяване на разходите и ползите за околната среда и те могат да бъдат намерени в съответната 
литература (вж приложение Е)36. 
Както вече споменахме във втора глава данъците и субсидиите се изключват от разчетите на 
икономическите разходи, тъй като обикновено се приемат за трансфери в рамките на 
обществото. При проектите във водния сектор обаче, както и в други сектори, при които 
съществува силна връзка с естествената околна среда, е важно да се различава между общи 
данъци и екологични данъци и субсидии. 
- общите данъци се приспадат от икономическите разходи; 
                                                 
35 На практика е същото, както и при търсенето на вода, прилага се подходящ процент за намаляване на дебитите отпадъчни води, 
които се заустват в канализационната мрежа (като пример от наличната литература: 0,8). 
36 Виж, Пиърс Д., Аткинсън Г. и Морато С. “Анализ разходи-ползи и околната среда: Скорошни развития” (2006 г.) 
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- екологичните данъци и субсидии могат да представят екологични разходи или ползи, 
преобразувани във вътрешни и като такива не следва да бъдат приспаднати от 
икономическите разходи или приходи (но в този случай трябва да се внимава, за да се 
избегне двукратно отчитане на външните въздействия). 

3.2.2.5 Оценка на риска 

 

3.2.2.6 Други подходи при оценката на проекти 
Освен вече посоченото в предишните раздели, тук може да е полезно да се направи специална 
оценка на ефективността на предложената система от екологична гледна точка, когато 
местоположението на проекта е в чувствителен район. 
При всички случаи съгласно вече споменатата Рамкова директива за водите 2000/60/ЕО 
вносителят на проекта следва да предостави оценка на екологичните последици (или разходи) 
от потреблението на водните ресурси на анализирания проект. 
В етапа на оценката трябва да се анализира, макар и накратко37, въздействието върху околната 
среда на дейностите в рамките на проекта и да се проследи евентуалното влошаване на 
състоянието на почвите, водоемите, пейзажа, природните условия и др. Особено внимание 
трябва да се обърне на използването на ценни райони като природни паркове, защитени 
територии, естествени резервати, територии от значение за Общността38, специални защитени 
зони39, чувствителни райони и др. В някои случаи трябва също така да се отчете до каква степен 
инфраструктурата предизвиква смущения в дивата фауна в хода на строителството и 
управлението. Що се отнася до инвестициите, които засягат градските центрове 
(канализационни или водоснабдителни мрежи), трябва да се разгледат въздействията от 

                                                 
37 Законодателството в по-голямата част от държавите-членки изисква задължителна оценка на въздействието върху околната 
среда за някои от тези инфраструктури (напр. язовири, големи водопроводи, пречиствателни станции) във фазата на одобрение на 
проекта 
38 Виж: Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
39 Виж: Директива 79/409/ЕИО на Съвета 

Критични фактори 
- Прогнози на динамиката на търсенето 
- Степента на промяна в тарифи и такси, която в голяма степен зависи от 

взетите решения от национални и регионални регулативни органи 
- Липсата на капацитет за реагиране на шокови въздействия (които нерядко 

изискват допълнителен капацитет в началните периоди на дейността - Решаващото влияние на съпътстващата намеса (например ефективността 
на водоснабдяването силно зависи от доброто състояние на 
водопроводните мрежи) - Динамиката на разходите във времето за някои критични стоки и услуги 
при определени проекти 

- Разходите на инвестицията
- Темповете на демографския ръст 
- Прогнозите за миграционните потоци 
- Развитието на земеделските култури и/или международната динамика на 

продажните цени на селскостопанските продукти (за напоителните 
съоръжения); 

- Промените в цените или таксите за определен период от време; 
- Динамиката на търсенето и цените на водата, която може да се рециклира 

за повторна употреба 
- Оперативни разходи (поддръжка, управление и др.) 
- Цена на горива и/или 
- Еелектроенергията за обезсоляващи съоръжения 
- Разходи за химически добавки и разходи за депониране на утайките от 

канализационни съоръжения 

Основни 
променливи, 
които трябва 
да се отчетат 
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разкриването на обекти с потенциални отрицателни последици за мобилността, действащата 
инфраструктура и т.н. 
Този анализ се включва в по-общата оценка на устойчивостта в зависимост от екологичните 
ограничения и хипотезите за развитие при предложената инвестиция, за която е необходимо да 
се оценят не само икономическите и екологичните ползи, но и доколко осъществяването й 
може да доведе до влошаване на природните функции на района, което да компрометира всяко 
бъдещо потенциално ползване в най-широкия смисъл на понятието, включително естественото 
ползване на обширни райони. 
Подобна оценка следва да отрази алтернативното използване, дори в бъдеще, на същия водоем 
(повърхностни, подпочвени води), който е водоизточник или приемник. Следователно трябва 
да се прецени евентуалното намаляване на дебита и промяната на водния режим поради 
преграждането с язовирна стена, което води до промяна в човешките дейности в същата 
природна среда (флора, фауна, качество на водите, климат и т.н.). В някои страни се налага 
оценка на положителния или отрицателния принос на инвестицията към процесите на 
опустиняване и др. 
Количественият подход може успешно да използва методите на многокритерийния анализ. 
Понякога резултатите от анализа могат да доведат до съществени изменения в предложената 
инвестиция и дори до нейното отхвърляне. Винаги, когато е методически възможно 
количествено представяне, предвидените положителни и отрицателни въздействия следва да се 
отразят в оценката на социалните ползи и разходи при инвестицията в парично изражение. 
 
3.2.3 Предотвратяване на природни рискове 
 
3.2.3.1 Цели на проекта 
Природните бедствия представляват сериозно предизвикателство, по-конкретно за редица 
страни, където последиците от тези бедствия са много по-мащабни от средното равнище 
поради висока степен на уязвимост. 
АРП в контекста на управление на риска от природни бедствия може да се използва за три 
основни цели: 
- анализът може да се използва за оценяване на мерките за управление на риска, които имат за 

цел да направят инфраструктури или други съоръжения, изложени на вреди по-устойчиви. 
- може да се използва за да се внедри риска от природни бедствия в проекта и планирането на 

развитието на проекта, т. нар. интегриране на риска. Интегрирането на риска включва 
отчитането на риск от природни бедствия в икономическата оценка и спомага за 
предвиждане на вероятен недостиг в резултатите от проекта или от разработването на 
проекта. Това позволява по-добро и надеждно планиране на развитието; 

- извън обхвата на проекта АРП може да бъде важен инструмент за повишаване на съзнанието 
за природните рискове и за образованието. Ако се демонстрира, че инвестицията в 
управлението на риска от природни бедствия се отплаща, то това може да окаже 
благотворно влияние върху процеса на вземане на решения. 

 
Най-често срещаните природни бедствия в държавите от ЕС са наводнения и пожари. 
Следователно оценката на проекти, имащи за цел предотвратяване на природни рискове следва 
да се основава на най-новите икономически оценки на управлението на риска от наводнения и 
пожари. 
 
3.2.3.2 Идентифициране на проекта 

ОСНОВНИ ХРАКТЕРИСТИКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРОВЕРЕНИ И АНАЛИЗИРАНИ 
Основни данни за проекта: (например): 
- географско местоположение на предвидената намеса, 
- реални мерки, използвани за предотвратяване на риска, 
- прогнозиране и системи за навременно предупреждение. 
Технически и инженерни характеристики (например): 
- местоположение и повърхност на съответните райони, 
- брой на предлаганите услуги в района, 
- данни за населението в съответния район 
- природни или ценни културни обекти. 
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НОРМАТИВНА РАМКА 
Европейският съюз е разработил стратегия за справяне с наводненията, които напоследък все по-сериозно засягат 
много от държавите-членки като Австрия, Франция, Германия и Румъния. Това е предмет на целите на Директива 
2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения. Новата директива е разработена внимателно, 
така че да бъде в съответствие с Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО). Тя обхваща всички видове 
наводнения, независимо дали са следствие на наводнени реки или езера, дали се проявяват в градски или 
крайбрежни зони или са резултат от бури и цунами. Целта на тази директива е да създаде рамка за опазване на 
повърхностни води във вътрешността на страната, преходни води, крайбрежни води и подземни води, като: 
- предотвратява по-нататъшно влошаване и предпазва и подобрява състоянието на водните екосистеми; 
- насърчава устойчиво потребление на вода посредством опазване на наличните водни ресурси в дългосрочен план; 
- цели постигането на повишено опазване и подобряване на водната среда; 
- гарантира прогресивното намаляване на замърсяването на подземни води и предотвратява по-нататъшното им 
замърсяване; 
- допринася за облекчаване на последиците от наводнения и суши. 
Съгласно изискванията на директивата държавите-членки следва да изготвят предварителна оценка до 2011 г. с цел 
установяване на речните басейни и свързаните с тях крайбрежни райони, за които съществува риск от наводнения.  
Държавите членки следва да установят отделните речни басейни в рамките на националната си територия и да ги 
рзпределят към отделни райони за басейново управление. Необходимо е до 2013 г. за тези зони да се изготвят карти 
за рисковете от наводнения и да се изработят планове за управление на риска от наводнения, които да се фокусират 
върху предотвратяване, опазване и подготвеност до 2015 г. 
Европейската комисия ще предприеме специфични мерки срещу замърсяването на водите от отделни или група 
замърсители, които представляват значителен риск за или чрез водната среда, включително рисковете за водите, 
които възникват вследствие на извличане на питейна вода. Държавите-членки ще предприемат подходящи стъпки с 
цел координиране на приложението на тази директива за подобряване на ефективността, обмена на информация и 
за постигане на общи единни възгледи и ползи по отношение на екологичните цели. 

3.2.3.3 Технико-икономическо проучване и анализ на вариантите 
Мерките за намаляване на риска от природни бедствия могат да включват: 
- планиране на политики: мерките по политиките и планирането се прилагат на национално и 

регионално равнище и спомагат за интегриране на мерките за риска от бедствия в рамковата 
политика; 

- физически компоненти: физическите мерки имат за цел да намалят уязвимостта и излагането 
на инфраструктурата на природни рискове (предотвратяване), както и да предоставят 
адаптивни инфраструктури, преодоляващи трудностите в случай на бедствия. 

 
Все по-голямо значение се отдава на мерките, които се изработват и прилагат на общностно 
равнище, по-конкретно заздравяване на общностните мрежи с оглед на по-добра реакция и 
справяне със ситуации на бедствено положение посредством обучение и изграждане на 
капацитет. 
Проектите следва да вземат под внимание четири основни стъпки: 
- информация; 
- предотвратяване (например, ограничаване на ползването на равнини, застрашени от 
наводнения посредством планиране на земеползването); 
- опазване (например, построяване на язовири или диги за намаляване на възможните 

последици от наводнения или подобряване на противопожарната система); 
- спешни случаи (например фактическото реализиране на план за спешни случаи при наводнения 
или пожари). 
Анализът на алтернативите е изключително важен и следва да разглежда глобални алтернативи, 
както и решения, свързани с местните условия. 
 
3.2.3.4 Финансов анализ 
Почти няма финансови входящи потоци, а финансовите изходящи потоци варират в зависимост от 
вида проект: 

Финансови изходящи потоци 

За мерки, свързани с политиките и планирането 

- разходи за изграждане на институции и капацитет за подходящи национални, регионални и местни институции 

- разходи, свързани с техническо подпомагане, изграждане на институции и капацитет 

За физически мерки: 

- инвестиционни разходи 
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- разходи за поддръжка/оперативни разходи 

- административен и технически персонал 

- отчуждаване на терени 

Времевият хоризонт за анализа на проекта обикновено е около 50 години. 

3.2.3.5 Икономически анализ 
Оценката на разходите на проекти за предотвратяване или намаляване на последиците от 
природни бедствия обикновено е еднозначна. По-трудно е да се изчислят планираните ползи от 
превантивните инвестиции. Първо, очевидно е, че не е възможно да се предвиди кога ще 
настъпи фактическо природно бедствие и какъв ще бъде неговият интензитет. Второ, 
ефективността на инвестициите се определя посредством оценки на равнището уязвимост, 
които включват известна степен несигурност. Следователно докато разходите при проекти за 
облекчаване на последиците от бедствия могат да се определят ясно, то ползите се извличат на 
базата на вероятни или избегнати щети и не могат да се определят, а в най-добрия случай се 
основават на вероятности. Трето, в много случаи ползите са обществени блага (опазване на 
биоразнообразието, предотвратяване на загубата на културно наследство, спасяване на 
човешки живот) и непреките ползи могат също така да представляват значителна част от 
цялостната възвръщаемост на проекта. 
Могат да се наблюдават следните последици: 

Преки ефекти - физическо въздействие върху капиталовите запаси, като инфраструктура, машини и сгради 

- загуба на човешки живот и наранявания 

Косвени ефекти - производствени загуби 

 

- По отношение на сконтовия коефициент в този случай сконтирането за много дългосрочен 
период предполага, че е подходящ сконтов коефициент, който намалява с времето; за пример виж 
HM Treasury (2003). 

3.2.3.6 Оценка на риска 

 
 
3.2.3.7 Други подходи при оценката на проекти 

Критични фактори 
- Инвестиционни разходи 
- Идентифициране на възможни рискове 
- Липса на данни 
- Възможна реакция на естествения риск 

- Предстоящи мерки за опазване на уязвими райони 
- Честота на естествения риск и вероятността за поява на природни 

бедствия 
- Историческа информация за природни бедствия 
- Техническа и физическа информация 
- Идентифициране на един от четирите начина за реагиране на 

идентифицирани рискове: приемане, избягване, прехвърляне или 
облекчаване 

 
Основни 

променливи, 
които трябва 
да се отчетат  
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Предвид трудностите в измерането на ползите в парично изражение, при някои обстоятелства 
може да се приложи анализът на разходи/ефективност, за да се улесни подборът на 
алтернативите, които целят същите резултати, но с използване на различни технологии. 
 

СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА 
 Посочете дали проектът се състои от действия за планиране на политиките или в реализирането на физически 
компоненти. 

 Анализът на алтернативите е изключително важен и следва да разглежда глобални алтернативи, както и решения, 
свързани с местните условия. 

 В този случай е подходящ сконтов коефициент, който намалява с времето (вж приложение Б). 
 От изпълнението на този вид проекти обикновено не се пораждат финансови входящи потоци, а ползите се 
представят единствено като обществени блага като опазване на биоразнообразието, избягване на загубата на 
културно наследство, спасяване на човешки живот. 

3.3 Промишленост, енергия и телекомуникации 
Обхватът на тази широка категория инвестиционни проекти включва насърчаване на 
инсталацията и разивитието на нови промишлени съоръжения и подпомагане на 
производството и разпределението на енергия и развитието на телекомуникационни системи. 
Често се поставя по-специален акцент върху енергийната устойчивост, докато в промишления 
сектор основните постижения следва да бъдат икономически растеж и създаване на нови 
работни места. Телекомуникациите представляват основният сектор на информационния поток 
в една модерна икономика. 

3.3.1 Индустриални и други производствени инвестиции 

3.3.1.1 Цели на проекта 
Съфинансирането на производствени инвестиции обикновено има следните цели: 
- насърчаване на индустриализацията на конкретни отрасли в райони, които са относително 
изостанали; 
- развитие на нови технологии в определени отрасли или прилагане на по-обещаващи 

технологии, които изискват значителна по размер начална инвестиция; 
- създаване на алтернативна заетост в райони, където се наблюдава упадък сред 

съществуващите производствени структури. 

3.3.1.2 Индивидуализиране на проекта 
Първите съществени аспекти, които следва да бъдат покрити са следните: 
- описание на компанията, която прави предложението за инвестиционния проект 
(мултинационална, местна, МСП и др.); 
- секторът, в който компанията възнамерява да упражнява дейността си (високотехнологичен, 
иновативен, зрял или традиционен сектор); 
- естеството на намесата (нови заводи, модернизация или разширяване на съществуващи заводи). 
За да се определи проекта по-конкретно е необходимо да се предостави следната информация: 
 

ОСНОВНИ ХРАКТЕРИСТИКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРОВЕРЕНИ И АНАЛИЗИРАНИ 
Физически характеристики (например): 
- местоположение на компанията, особености на района и сградите; 
- точки на заустване за течни и/или газообразни отпадъци и описание на пречиствателните съоръжения; 
- отпадъчни продукти (вид и количество) и системите за депониране/третиране; 
- връзки с транспортните мрежи. 
Специфични производствени характеристики (например): 
- категориите стоки или услуги, произвеждани от фирмата преди намесата и на предвижданите в резултат от нея; 
- годишния обем входни фактори на производството като суровини, заготовки, услуги, работна ръка (в разбивка по 
категория и специалност) и т.н., както преди, така и след намесата; 
- оборота, брутната норма на печалбата от дейността, брутната и нетна печалба, парични потоци, коефициент на 
задлъжнялост и други балансови показатели, както преди, така и след намесата; 
- описание на пазара, на който работи фирмата и позициите й преди и след намесата; 
- структура на фирмата (функции, отдели, процедури, системи за качество, информационни системи и т.н.) преди и 
след намесата 
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. 
 

НОРМАТИВНА РАМКА: ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ 
Въпреки че Европейският съюз обявява принцип на несъвместимост на държавните помощи с общия пазар, са 
определени някои дерогации.(Член 87, параграф 3, буква а) и член 87, параграф 3, буква в) от Договора за създаване на 
Европейската общност). 
 
Съгласно тези дерогации държавите-членки могат да предоставят безвъзмездна помощ за инвестиции в региони в 
неравностойно положение (т.нар. “Схеми за регионална държавна помощ”) или по-скоро предназначена за определени 
отрасли (т.нар. “хоризонтална помощ” за малки и средни предприятия, развойна дейност, професионално обучение, 
опазване на околната среда и др.), като вземат предвид Насоките за държавни помощи посредством схема на 
предварително одобрение от Комисията на размера на помощта, предложена от държавата-членка. 
В изпълнение на чл. 87, параграф 3, букви а) и в) от Договора за създаване на Европейската общност, Комисията може 
да приеме държавната помощ като съвместима с общия пазар в случаите, когато тя се предоставя с цел подобряване на 
икономическото развитие в райони в неравностойно положение в рамките на Европейския съюз.  Този вид помощ 
обикновено се нарича Регионална държавна помощ. Тя представлява финансова подкрепа за инвестиции в полза на 
големи предприятия или по-скоро при определени обстоятелства оперативна помощ предназначена за определени 
райони с цел изравняване на регионални различия. Тъй като тази помощ е насочена към преодоляване на неизгодното 
положение на тези региони по този начин тя насърчава икономическото, социално и териториално сближаване на 
държавите-членки и на Общността като цяло. Местната специфика е диференциращият елемент между регионалната 
държавна помощ и други форми на хоризонтални помощи, като помощи за развойна дейност и иновации, трудова 
заетост, които преследват други цели от общ интерес. В съответствие с разпоредбите на Договора за създаване на 
Европейската общност Европейската комисия прие нови Насоки на Общността за регионалните държавни помощи 
(2006/С 54/08), които следва да бъдат приложени в периода 2007-2013 г. Насоките определят правилата за подбор на 
региони, които са подходящи за регионална помощ и установяват максимално допустимия размер на тази помощ. С 
Регламент (ЕО) 1628/2006 Европейската комисия изрично постановява, че “прозрачната” регионална помощ следва да 
бъде освободена от изискването за уведомяване на Европейския съюз; за тази цел схемите за регионална държавна 
помощ ще се считат за прозрачни, когато е възможно да се изчисли точно брутния еквивалент на безвъзмездната 
помощ като процент от предварителните допустими разходи, без да е необходимо да се изготвя оценка на риска. 
Държавната помощ се счита за съвместима, когато се преследват интересите на Общността или когато Комисията 
установи, че при липсата на тази помощ, пазарните сили няма да дадат възможност на бизнес-бенефициенти да усвоят 
някои желателни целеви поведения. 
Оценката на Комисията се основава на следните принципи: компенсираща обосновка и фактическа необходимост от 
помощта; съгласно тези посоки са установени различни категории “хоризонтална помощ”. Естествено тази помощ е 
приложима без географски ограничения и целта й е да подпомага модернизацията и развитието на бизнеса и да обърне 
внимание на проблеми от по-общ обхват. 
Понастоящем хоризонталните класификации, които предоставят критерии за определяне на случаите, когато дадена 
помощ ще има полза от презумция за съвместимост, се прилагат за помощи за малки и средни предприятия, трудова 
заетост, обучение, развойна дейност, развитие и иновации, помощ за околната среда и за рисковия капитал. 

3.3.1.3 Осъществимост и анализ на вариантите. 
Осъществимостта на проекта следва да бъде потвърдена посредством оценяване на 
технологичните му характеристики (например, използваните производствени технологии), 
както и икономическите/финансовите характеристики (финансовата стабилност и 
икономическата ефективност на фирмата, възможни изменения на пазара на продукта). Освен 
това може да е важно да се изготви по-задълбочен анализ по отношение на: 
- управленчески умения и способности; 
- организационните дейности, описани в предоставения от фирмите бизнес план, като 

например логистика, верига на доставка и търговски политики. 
 
Анализът на вариантите следва да вземе предвид: 
- местоположение; 
- алтернативни методи на финансиране (напр. финансиране на лихвената вместо на 

капиталовата сметка, финансиране на договор за лизинг или други методи на финансиране); 
- технически или технологични алтернативи на предлагания проект и глобалните алтернативи 

(напр. предлагане на реални услуги с ниски цени). 

3.3.1.4 Анализ на търсенето 
Прогнозата за бъдещето търсене на пазара на продуктите, които ще бъдат произведени е от 
първостепенно значение за оценяване на рентабилността и устойчивостта на промишления 
инвестиционен проект. 
Първата стъпка е общ преглед на изчисления брутен вътрешен продукт за следващите десет 
години. 
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След това е важно да се оцени динамиката на растежа или конкретния производствен сегмент. 
Основните въпроси са: “това иновативен (бързо разиващ се, но с потенциал за големи рискове) 
промишлен сектор ли е?” и “как бъдещето търсене ще зависи от икономическия цикъл и 
възможни глобални икономически слабости?” 
Полезно е да се направят известни допускания за годишния процентов растеж на отрасъла. От 
тази изходна позиция анализаторите следва да приспаднат относителното изпълнение на 
фирмата в съпоставка с отрасъла като цяло. 
 
За да се оцени цялостното въздействие на търсенето, анализаторите следва да оценят и 
ценовата динамика на продукта на международния пазар. Тези динамики следва да бъдат 
коригирани в съответствие с конкретната политика на ценообразуване, която ще бъде приета 
от компанията. 
 

3.3.1.5 Финансов анализ 
Предвид краткия икономически живот на някои активи времевият хоризонт за анализ на 
проекта обикновено е около 10 години. Финансовите входящи и изходящи потоци, които могат 
да се препишат на инвестиционния проект са следните: 
 
Финансови входящи потоци  Финансови изходящи потоци 
Продажби на новите продукти 
 
Увеличени продажби на съществуващите продукти 
 
Други инкрементални приходи 
 

 Инвестиционни разходи 
- строителни дейности 
- разходи, свързани с предварително производство 
- разходи за ново оборудване 
Оперативни разходи 
- суровини за производство 
- поддръжка 
- технически и административни разходи, свързани с 
персонала 
- гориво и електроенергия 
- разходи по продажбите 

3.3.1.6 Икономически анализ 
Инвестициите в промишления сектор обикновено показват по-добро финансово и 
икономическо изпълнение в сравнение с инвестиции в други сектори. Икономическият анализ 
съсредоточава вниманието върху цените в сянка, особено върху надницата в сянка и 
конверсионните индекси, необходими за коригиране на финансовите стойности. 
Основните външни разходи и ползи са свързани с въздействието на инвестицията върху 
околната среда. Един нов завод ще увеличи замърсяването на въздуха поради замърсяващи 
емисии; от друга страна проект за обновяване или трансфромиране на вече съществуващ 
остарял завод може да доведе до намаляване на вредните емисии. 
Дрги не-финансови разходи и ползи могат да бъдат породени от подобряване или влошаване 
на условията за безопасност за работниците. 
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3.3.1.7 Оценка на риска 
 

 
 

 

3.3.1.8 Други подходи при оценката на проекти 
Непреките ефекти, особено върху трудовата заетост и регионалното развитие, следва да се 
вземат под внимание, дори и да е трудно представянето им в количествено изражение и 
изчисляването им. С цел да се изготви по-пълна оценка на проекта, би било полезно тези 
въздействия да се оценят внимателно, било то и само по отношение на физическите показатели. 
По-конкретно решаващият фактор, на който следва да се обърне внимание е влиянието върху 
заетостта, тъй като поради социални причини поддържането или развитието на заетостта е 
основна цел при много насърчителни програми за промишления сектор. 

Основните икономически последици от този тип проекти могат да бъдат следните: 

- Създаване на нови фирми, които възникват като снабдители на фирмата, която реализира 
проекта. 
- Преместване: малки или средни фирми се преместват в региона, в който се реализира 

инвестицията, за да снабдяват компанията. 
- Изместване: фирми, които се преместват извън региона (или близо до него), тъй като не са в 

състояние да се конкурират с компанията, осъществила инвестиционния проект. 
- Синергия с други компании: възможно е изграждането на ново производствено съоръжение 

на голяма компания (или група от компании) в даден регион да породи добавена стойност 
към самия регион благодарение на взаимодействията между компании, действащи в 
свързани отрасли. 

- Повишаване на запасите от човешки капитал. 
- Създаване на предприемаческо и управленческо ноу-хау. 
 

СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА 
 Изготвяне на прогноза за динамиката на растежа на конкретния производствен отрасъл и относителното 
представяне на компанията в съпоставка със сектора като цяло 

 Изчисляване на цените, на които би могъл да се продава продуктът и оценяване на ценовата динамика за в бъдеще: 
препоръчва се консервативно отношение към промените на цените 

 Опитайте да изчислите оперативните раходи като процент от приходите от продажбите. Ако има вероятност 
увеличенията в оперативните разходи да се трансферират към продажната цена, процентът може да остане 
предимно константен; и обратно, ще има намаление на оперативния марж. 

 За икономическия анализ е препоръчително да се отчетат финансовите входящи и изходящи потоци, 
трансформирани за по-удобно отразяване на икономическите стойности и на последиците за околната среда 

 

Критични фактори 
- Икономически растеж 
- Пазарно търсене на продуктите 
- Динамика на цените на продуктите 
- Инвестиционни разходи 
- Оперативни разходи 

- Растеж на БВП 
- Предвидено развитие на специфичния отрасъл 
- Относително тегло на компанията на цялостния сектор 
- Цена на продуктите, които компанията се очаква да произведе 
- Цена на новия завод 
- Цена на машините 
- Цена на труда 

Основни 
променливи, 
които трябва 
да се отчетат 
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3.3.2 Пренос и разпределение на енергия 

3.3.2.1 Цели на проекта 
Проектите в този сектор могат, освен друго, да включват: 
- изграждане на съхранително съоръжение за регазификация (на брега или други технологии); 
- газоразпределителни мрежи в промишлени или градски зони; 
- изграждане на електропроводни линии и трансформаторни станции; 
- електрификация на селски райони; 
- за в бъдеще, изграждане на системи за производство, транспортиране и разпределение на 

водород в течна или друга форма. 

3.3.2.2 Индивидуализиране на проекта 
За да може правилно да се набележи проектът е полезно: 
- да се посочи неговият мащаб и размер и да се приложи анализ на пазара, където ще се 

продава продуктът, 
- да се опишат инженерните характеристики на инфраструктурата с: 

♦ основни функционални данни: напрежение при преноса и капацитет на 
електропроводни линии, номинален товар и количество на транспортирания газ годишно 
от газопроводи, инсталиран капацитет на съхранение и номинална норма на 
газопроизводство за съоръжения за регазификация, брой на обслужвани жители и 
електроенергия или средно подавано количество на глава от населението за мрежите; 
♦ физически характеристики: маршрут и дължина на електропроводните или 

газопроводните линии, сечение на електрическите проводници или номинални диаметри 
на газопроводните тръби, морфологични, геоложки, топографски и други екологични 
елементи на обекта на съоръжеието за регазификация, площ на обслужваната от мрежите 
територия и маршрутите им; 
♦ характеристики на мрежата и местоположение на вътрешните възли и връзки с 

мрежи и/или тръбопроводи; 
♦ типични сечения на газопроводите; 
♦ типично изграждане на електропроводните линии; 
♦ технически характеристики на станциите за понижаване на налягането и 

помпените станции, или за регазифициране (за газа) или трансформатори или 
подстанции (за електроенергията); 
♦ технически характеристики на другите обслужващи съоръжения; 
♦ важни технически елементи: важни пресечни точки, преодоляване на стръмни 

наклони, газопроводни тръби, пресичащи водни басейни, системи за дистанционен 
контрол и телекомуникационни системи (с данни и скици) 

3.3.2.3 Технико-икономическо проучване и анализ на вариантите 
Информация от основно значение: търсене на енергия, сезонни и дългосрочни тенденции 
и крива на търсенето в един типичен ден. 
Анализът на вариантите например следва да вземе предвид различни технологии за пренос 
на електроенергия (пряк или променлив ток, напрежение при преноса и т.н.), алтернативни 
маршрути за газопроводи или електропроводи, различни обекти или технологии за 
регазифициращ терминал (на сушата, по крайбрежието гравитационна база, FSRU40 или 
други технологии), различни районни мрежи и алтернативи за задоволяване на търсенето 
на енергия (напр. комбинирано използване на газ и електроенергия вместо само на 
електроенергия, изграждането на нова електростанция на остров вместо на подводни 
електропроводи, и т.н.). 

 

3.3.2.4 Финансов анализ 
Финансови входящи потоци  Финансови изходящи потоци 
Такси за пренос на енергия  Инвестиционни разходи 

                                                 
40 Плаващи инсталации за съхранение и регазифициране 



 122

 
Други приходи 
 

- проектиране 
- строителни работи 
- земя 
- тестване на инфраструктурата 
Оперативни разходи 
- стоки и услуги за производство 
- поддръжка 
- технически и административни разходи, свързани с 
персонала 
- гориво и електроенергия 

Сред инвестиционните разходи, в допълнение към тези за проекторазработка, земя, 
строителни работи и тестване на инфраструктурата, трябва да се отчетат и разходите, 
възникнали в резултат на обновяването на компоненти с по-кратък живот. Обичайният 
времеви хоризонт е 15-25 години. 
Разходите за поддръжка и експлоатация съставляват основно труд, материали и резервни 
части. При изготвяне на финансов анализ на проект за регазификация трябва освен това да 
се отчете покупката на енергия, суровини, стоки и услуги, използвани като входящи 
ресурси и необходими за оперативната поддръжка на предприятието. 

Прогнозите на ценовата динамика са от първостепенно значение и изискват добро познаване на 
тенденциите при енергийните цени, които са изключително нестабилни. 

3.3.2.5 Икономически анализ 
Въздействието върху околната среда и оценката на риска са аспекти от основно значение. 
Външните фактори, които трябва да бъдат отчетени, са: 
Ползи - остойностяване на обслужвания район чрез преоценка на недвижимите имоти и сградите или 

селскостопанските цени в района;загуба на човешки живот и наранявания 

Разходи - отрицателните външни фактори на възможното въздействие върху околната среда (загуба на земя, 
увреждане на пейзажа, въздействие върху природата) и върху други инфраструктурни обекти 

- отрицателни външни фактори, дължащи се на риска от злополуки, като пожар и експлозии, за 
съоръженията за регазификация 

- отрицателните външни последствия в резултат от разкриването на строителни площадки, особено за 
градски мрежи (отрицателно въздействие върху жилищните, производствени и обслужващи функции, 
мобилността, селското стопанство и инфраструктурата. 

3.3.2.6 Оценка на риска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критични фактори 
- Динамика на търсенето 
- Оперативни разходи 

- Прогнози на темповете на растеж 
- Прогнози на еластичността на потреблението на електроенергия 
- Динамиката на покупните цени на газ и електричество от транспорта 

и/или разпределителната инфраструктура и често закупени извън 
страната 

- Динамиката на продажните цени на заместителите на 
електроенергията или на газ. 

Основни 
променливи, 
които трябва 
да се отчетат 
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Друг вид риск, който може да е от значение (напр. за терминали за регазификация) е възможно 
негативно отношение на местното население. Този риск следва да се разгледа надлежно, както 
и да се планират подходящи облекчителни мерки. 

3.3.3 Производство на енергия и възобновяеми източници 

3.3.3.1 Цели на проекта 
Проектите в този сектор могат да включват: 
- изграждане на предприятия за производство на енергия от възобновяеми енергийни 

източници (ВЕИ), като (Директива 2001/77/ЕО на Европейския парламент и на Съвета): 
вятърна енергия, биомаса, геометрална енергия, хидроенергия, фотоелектрическа и 
слънчева термална енергия (включително съоръжения за концентриране на слънчева 
енергия), енергия от приливите и отливите41; 

- инвестиции, целящи енергоспестяване чрез енергоефективност (напр.: комбинирано 
производство на енергия, Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета); 

- изграждане на централи за производство на електроенергия от всякакви източници 
- проучване и сондажи на природен газ или петрол. 
 
Ето няколко примерни цели: 
- промяна на структурата на използваните енергоизточници, напр. повишаване дела на 

възобновяемите източници в енергийния баланс с оглед постигане на целта – международна, 
европейска и национална – за намаляване на емисиите от парникови газове; 

- модернизация на съществуващите централи за производство на енергия, напр. по 
съображения за опазването на околната среда 

- намаляване на вноса на енергия чрез заместването й с местни или възобновяеми източници; 
- увеличаване на производството на енергия, за да се отговори на нарастващото търсене 

Нормативна рамка 
Развитието на възобновимата енергия е основен предмет на енергийната политика42 на 
Европейската комисия, с оглед намаляване на емисиите въглероден диоксид (CO2), което е една 
от основните цели на Общността (за изпълнение на споразумението Киото). Други цели на 
Общността са: увеличаване на дела на възобновяемата енергия в енергийния баланс с цел 
повишаване на устойчивостта, подобряване на енергийната ефективност43, подобряване на 
осигуряването на енергодоставяне посредством намаляване на нарастващата зависимост на 
Общността от източници на вносна енергия44.  
“Бялата книга за стратегия на Общността” (СОМ(97)599 окончателен) на Европейската комисия 
задава стратегията за значително подобряване на дела на възобновяема енергия в брутното 
вътрешо потребление на енергия в рамките на Европейския съюз до 2020 г. (Целите на ЕС, 
определени през януари 2008 г.: 20% възобновяема енергия, 10% биогорива и 20% енергийна 
ефективност), включително и график на действие за постигането на тази цел под формата на 
План за действие45. Предложеното търгуване на въглеродни кредити за енергийния сектор по 
схемата на ЕС за търговия с емисии46 също представлява важна част от Европейската енергийна 
политика. 
                                                 
41 Сметищен газ, газ от пречиствателни инсталации за отпадни води и биогазове също са източници на възобновима енергия и 
инвестициите, свързани с тези видове генериране на енергия обикновено се съпоставят допълнително с основните цели на 
инсталациите 
42 Вж следния уебсайт: http://ec.europa.eu/transport/costs/handbook/index_en.htm 
43 Увеличение с 20% до 2020 г. в сравнение с 1995 г. 
44 Възобновяемите енергийни източници се очакват да бъдат икономически конкурентни с традиционните енергийни източници в 
среден до дългосрочен план 
45 Основните характеристики на Плана за действие включват вътрешни пазарни мерки в регулаторната и фискална сфера; 
укрепване на онези политики на Общността, които имат връзка с по-голямо проникване на възобновяемите енергии; предложения 
за укрепване на сътрудничеството между държавите-членки и подкрепа на мерки за улесняване на инвестициите и засилване на 
разпространението на информация в областта на възобновяемите енергии. 
46 През януари 2005 г. схемата за търговия с емисии на парникови газове на Европейския съюз бе въведена в експлоатация като 
най-голямата мулти-държавна, мулти-отраслова схема за търговия с емисии на парникови газове в световен мащаб, и като основен 
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В този контекст Директивата 2001/77/ЕО на Европейския парламент и на Съвета бе приета с 
цел насърчаване на производството на електроенергия от възобновяеми източници на 
вътрешния пазар на електроенергия и създаване на основа за бъдеща рамка на Общността. 
Директивата посочва индикативни национални цели за приноса на електроенергия, 
произведена от възобновяеми източници към брутното потребление на електроенергия до 
2010 г. Накратко, водещите принципи на гореспоменатата директива са следните: 
- количествено изразени национални цели за потребление на електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници; 
- национална схема за подпомагане (включително и стимули) плюс, ако е необходимо, 
хармонизирана система за подпомагане; 
- опростяване на националните административни процедури за издаване на разрешения; 
- гарантиран достъп до предаване и разпределение на електроенергия от възобновяеми 
източници. 
В карето по-долу са посочени други директиви относно производство на електроенергия и 
възобновяеми енергийни източници. 
 

ПОЛИТИКА И ПРАВНА РАМКА 
Рамка за енергията и възобновяемите енергийни източници 
- Директива за ограничаване на емисиите от въглероден диоксид чрез подобряване на енергийната ефективност (Директива 
1993/76/ЕО на Съвета) 
- Директива за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за иземенение на 
Директива 1996/61/ЕО на Съвета (Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета). 
- Бяла книга за енергийната политика – СОМ(95)682 окончателен 1996) 
- Бяла книга за възобновяема енергия – СОМ(97)599 окончателен (ноември 1997) 
- Съобщение на Комисията относно прилагането на Стратегията на Общността и Плана на действие – СОМ(2001)69(01) 
- Директива за преструктуриране на рамката на Общността за данъчно облагане на енергийни продукти или електроенергия 
(Директива 2003/96/ЕО на Съвета) 
Електроенергия от възобновяеми енергийни източници 
- Директива за насърчаване на използването на електроенергия от възобновяеми източници във вътрешния пазар на електроенергия 
(Директива 2001/77/ЕО на Европейския парламент и на Съвета), изменена с Директива 2006/108/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета (присъединяване на България и Румъния) и от Договора за присъединяване на десет нови държави-членки (Приложени II, 
Глава 12(А) 8) 
Други възобновяеми източници на енергия 
- Директива относно енергийните характеристики на сградите (Директива 2002/91/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) 
- Директива относно насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт (Директива 2003/30.ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета) 
- Директива за насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия на 
вътрешния енергиен пазар (Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) 
- Зелена книга ‘’Европейска стратегия за устойчива, конкурентноспособна и сигурна енергия” – СОМ(2006) 105 окончателен 
- Директива относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги (Директива 
2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) 
 
С известни ограничения ЕФРР подпомага енергийните проекти по целта “Сближаване”47 и 
целите на регионалната конкурентноспособност и трудова заетост48. Подобни принципи се 
приемат и за Кохезионния фонд. 
При всички случаи е желателно да се разгледат няколко алтернативни форми на финансиране, а 
не само схемата за безвъзмездна помощ и да се установят най-подходящите за разглеждания 
проект. Алтернативно проектът може да бъде финансиран посредством заемни фондове, 
лихвени субсидии или гаранционни схеми, или чрез създаване на револвиращи фондове в 
обществени пари или посредством други схеми. Например при проекти, занимаващи се с 
енергийно-ефективни сгради с по-дълъг период на изплащане чрез предоставяне на 
инвестиционен капитал от фонда при по-ниски лихвени проценти от пазарните може да се 
постигне капиталово сътрудничество за онези проекти, които свеждат периодите на изплащане 

                                                                                                                                                         
стълб на политиката на ЕС за климата. Схемата се основава на Директива 2003/87/ЕО,.която влезе в сила на 25 октомври 2003 г. 
През януари 2008 г. Европейската комисия предложи редица промени на схемата, включително централизирана система на 
разпределение (без национални разпределителни планове), търгуване на по-голям дял от разрешенията, наместо свободното им 
разпределение и включване на парниковите газове азотен оксид и перфлуорокарбон. Освен това, предложените ограничения 
предвиждат цялостно намаляване от 21% на парниковите газове за отрасъла през 2020 г. в сравнение с емисиите от 2005 г. 
47 Регламент (ЕО) № 1080/2006 Чл. 4-9 “инвестиции, свързани с енергетиката, включително подобряването на трансевропейските 
мрежи, допринасящи за сигурността на доставките, включването на екологични съображения, подобряването на енергийната 
ефективност и развитието на възобновяеми енергийни източници; 10 “инвестиции в полза на образованието, по-специално 
професионалното обучение, допринасящи за по-голямата му атрактивност и за по-висок жизнен стандарт.” 
48 Регламент (ЕО) № 1080/2006 Чл. 5-2 (в) “стимулиране на енергийната ефективност и производството на възобновяема енергия, 
както и изграждането на ефективни системи за управление на енергията” 
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до приемливо равнище с цел сключване на добри договори за предоставяне на енергийни 
услуги със съществуващите на пазара фирми за енергийни услуги49. 

3.3.3.2 Индивидуализиране на проекта 
Когато се определят функциите на проекта, е препоръчително: 
- да се посочат обекта и местоположението на потенциалната територия, която ще се 

обслужва (напр. проучването и сондажи на ново находище на нефт/газ може да има за цел 
предлагане на енергия в повече от една държава, една нова електростанция може да 
обслужва цял регион, и пр.). 

- да се опише проектираното позициониране на продукта на пазара; 
- да се опише институционалния контекст и правната рамка, в която се вмества проектът, на 

равнище ЕС и държава-членка; да се опишат конкретно тарифния режим на продажби при 
производството на електроенергия, както и всякакви стимули, или приноси, или минимални 
цени, освобождаване от данъци и пр. за енергопроизводството (напр. от възобновяеми 
източници); 

- да се посочат етапите на инвестицията; напр. за находище на нефт/газ, проучване и 
сондажите на определената като цел територия, начално пробно сондиране, добив и 
търговска експлоатация, закриване, разчистване на обекта и отстраняване на замърсяването, 
ако има такова; 

- техническите характеристики и състоянието на високоволтажната точка на свързване на 
проектното съоръжение за електропроизводство; особено за тези станции, които 
произвеждат непрекъсната и променлива електроенергия (вятърна, фотоелектрическа, 
приливи, отливи), следва да се демонстрира техническия капацитет на електрическата мрежа 
да компенсира за тези изменения. 

- да се опишат инженерните характеристики на инфраструктурата с: 
 

♦ основни функционални данни като например: вид на централата за производство на 
електроенергия50, инсталирана мощност (MWe) и количество на произвежданата енергия 
(TWh/годишно); годишен потенциален капацитет на находищата на нефт/газ (в милиони 
барела/годишно или в милиони m3/годишно), тонове избегнат CO2; 

♦ основни параметри за централите за производство на енергия от възобновяеми източници, 
като например: равнище на риска, свързан с източниците (вятър, хидро), изчислени 
индекси на товара, снабдяване при пиково търсене, изравнени разходи за производство на 
енергия; 

♦ физически и обектни характеристики51
 

♦ начини на изграждане, технология и методи на обработка на производствените обекти; 
♦ технология на изграждане и технически характеристики на съоръженията за добив, напр. 

офшорни платформи, с приложени строителни и функционални скици; 
♦ технология на изграждане и технически характеристики на другите обслужващи 
съоръжения; 
♦ системи за пречистване на отпадъчни води и димните емисии, с броя и 

местонахождението на комините и заустванията; 
♦ важни технически елементи като например строителни работи в пещери, язовири, 

специални технически решения за третиране на отпадъци, компютъризирани системи за 
управление, далекосъобщителни системи и т.н. 

3.3.3.3 Осъществимост и анализ на вариантите. 
Информация от основно значение: търсенето на енергия, сезонни и дългосрочни тенденции и 
също така – за електроцентрали – типична графика на дневното търсене на електроенергия. 

                                                 
49 В някои от държавите-членки фирмите за енергийни услуги успешно предлагат договори за енергийни услуги. Основната идея е, 
че компанията предприема необходимите инвестиции за енергийно обновяване и експлоатира отоплителните и охлаждащи 
системи. Пакета от услуги, предлаган от компанията се изплаща от спестената енергия 
50 В случая с ВЕЦ (производство и изпомпване), свързани с водопроводи, трябва да се имат предвид и техническите данни 
подходящи за водопроводите (вж съответното описание) 
51 Например: площта покрита от системата от кладенци (Kм2) и позицията. В случай на офшорно сондиране би било полезно да се 
предоставят местни батиметрични профили, средна дълбочина на депозитите (м), площ, заета от заводите (Kм2) (термо-
електричество) и съответните зони за съхранение, разположение на язовири, налягане на водопроводите и генератори за 
производство на хидроелектричество; площ, заета от система от генератори на фотоелектрическа и вятърна енергия (Kм2) и 
тяхното местоположение; площ, покрита от система от геотермални кладенци (Kм2) и разположение на инсталацията 
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Съпоставката при анализа на вариантите следва да вземе предвид възможни алтернативи в 
рамките на същата инфраструктура (напр. различни технологии за производство и сондиране, 
различни технологии за третиране на пепел и отпадъци). Възможни реалистични алтернативи 
за производството на необходимата енергия също следва да се вземат предвид (напр. прилагане 
на мерки и политики, насочени към икономии на енергия вместо изграждане на нова 
електроцентрала). 
 
3.3.3.4 Финансов анализ 
Финансовите входящи и изходящи потоци представляват: 

Финансови входящи потоци  Финансови изходящи потоци 
Продажби на енергия 
- продажби на газ 
- продажби на електроенергия 
- продажби на топлинна енергия 
 
Допълнителни държавни стимули 
 
Намалени разходи за закупуване на енергия 
 

 Инвестиционни разходи 
- строителни дейности 
- земя 
- тестване на инфраструктурата 
Оперативни разходи 
- стоки и услуги за производство 
- поддръжка 
- технически и административни разходи, свързани с 
персонала 
- гориво и електроенергия 

 
 

Финансовите потоци се пораждат от продажбите на енергия (газ, електричество, топлинна енергия). 
Количественото изражение на доходите следва да отчете различните компоненти на приходите, 
ако има такива. Ако например по времето на изготвяне на финансовия анализ върху 
рентабилността на собствения капитал (ФННС(К), ФНВ(К)) съществуват политики за 
насърчаване на енергопроизводството от възобновяеми енергийни източници, то в такъв случай 
финансовите потоци не се пораждат единствено от продажбата на електроенергия на 
настоящите цени, изисквани от (националния или регионалния) оператор на мрежата, но 
също така и от допълнителни финансови стимули52, които са различни за различните държави-
членки53. 
В случая на инвестиции за икономии на енергия финансовият анализ следва да обхване цялата 
система, засегната от намесата. Така могат да се отчетат по подходящ начин финансовите 
потоци, които са резултат от намалени разходи за покупката на енергия (спестена енергия=по-
малко консумирана енергия). 
Във всеки случай е желателно финансовият анализ внимателно да прецени доколко 
инвестицията и възвръшаемостта на капитала зависят от стимулите за публичния сектор. В 
противен случай стимулите за производство на енергия от възобновяеми източници не би 
следвало да се отчитат при изчисляване на приходите във финансовия анализ на 
рентабилността на инвестицията (ФННС(И), ФНВ(И)). 
Необходими са прогнозни стойности за: 
- динамиката на енергийните тарифи; 
- динамиката на цените; 
- сценарии за развитието на другите отрасли (тенденциите в търсенето на енергия са в голяма 

степен свързани с динамиката в други отрасли). 

3.3.3.5 Икономически анализ 

Ползи - Паричната стойност на ползите. Те се изразяват количествено, първо, като приходите от продажбите 
на енергия (при подходящи цени в сянка). Последните могат да се заместят, когато е възможно чрез 
изчисляване на готовността за плащане за енергия, например като се изрази количествено пределните 
разходи, които ще породи потребителя, за да се сдобие с енергия (напр. инсталация и използване на 
частни генератори) 

                                                 
52 Широко разпространен RCS стимул представлява т.нар. зелен сертификат. Зеленият сертификат, познат още като Сертификат за 
възобновяема енергия или кредити за възобновяема енергия, или търгувани сертификати за възобновяема енергия е търгуема стока, 
която доказва, че дадена електроенергия се генерира посредством използване на енергийни източници. Обикновено един 
сертификат представлява 1 мегаватчас (или 1,000kWh) електроенергия. Сертификатът може да бъде търгуван отделно от 
произведената енергия. Финансовата стойност на зеления сертификат варира с времето за различните страни 
53 Съгласно енергийното регулиране в някои държави-членки стимулите за възобновяема енергия се изплащат под формата на 
данъчни отстъпки. В този случай финансовият анализ трябва да изчисли показателите за изпълнение (ФННС(И), ФНВ(И), 
ФННС(К), ФНВ(К)) след данъците, с оглед отчитане на глобалните ефекти на реалните парични потоци 

■
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- Гореспоменатата изчислена счетоводна цена не включва обаче допълнителната социално 
икономическа полза, която се поражда вследствие на изпълнението на проекти, които използват 
възобновяема енергия или от намеси за икономии за енергия. Това са общи и широкообхватни ползи, 
породени от намаляване на парниковите газове, които въздействат върху климата на земята в 
глобален мащаб, но също така и намаляване на производството на замърсяващи газове, течности и 
вещества от различни видове, които могат да окажат отрицателно въздействие върху околната среда и 
здравето на човека. Освен това количеството неизползвани изкопаеми горива или други 
невъзобновими енергийни източници могат да се използват за други цели или да се съхраняват на 
място за в бъдеще. За да се остойностят тези ползи се препоръчва използването на стандартна цена в 
сянка, напр. за избегнатите емисии въглероден диоксид (вж приложение Е за оценка на екологични 
въздействия). Цената в сянка следва да се препише на количествата произведена или спестена 
енергия. Като по-кратка алтернатива, ако няма налични данни за предходния подход, може да се вземе 
финансовата стойност на стимулите за производство на енергия от възобновяеми източници (като 
например разменната стойност на зелените сертификати) като заместител на готовността за плащане  
на цялото общество за екологични ползи вследствие на възобновяеми източници 

- Гореспоменатата цена в сянка може да се приложи и за количеството спестена енергия (или избегнато 
потребление) при енергоспестяващи проекти. 

- Стойността, която се преписва към по-голямата или по-малка зависимост от енергия от чужбина. 
Оценяването се извършва посредством прилагане на подходящи цени в сянка

54
 за заменената вносна 

енергия. 

Разходи - Разходите за мерките, необходими за неутрализиране на възможни отрицателни въздействия върху 
въздуха, водите и земята, дължащи се на изграждането и експлоатацията на завода 

- Разходите на други отрицателни външни въздействия, които не могат да бъдат избегнати, като загуба 
на земя, увреждане на пейзажа 

- Идентифицирана на алтернативната цена на различните входящи ресурси. Икономическите разходи 
за суровини трябва да бъдат оценявани като се вземе предвид загубата за обществото поради това, че 
те се отклоняват от най-добрия алтернативен начин да бъдат оползотворени. 

 
 
 
 
3.3.3.6 Анализ на риска 
 

 
 
3.2.3.7 Други подходи при оценката на проекти 
Този раздел се отнася до: 
- оценка на въздействието върху околната среда (визуално, шум, замърсяване и отпадъци), 

която, съгласно законодателството на държавите – членки, задължително е част от 
процедурите за одобряване на проекта. 

                                                                                                                                                         
54 Ако има значителни изкривявания на енергийния пазар, какъвто често е случаят (мита, вътрешни данъци, цени с налози, стимули 
и др.), би било погрешно да се изчислява стойността на заместването на вноса посредством използване на тези изкривени цени 

Критични фактори 
- Инвестиционни разходи и продължителност на цикъла 
- Динамика на търсенето 
- Динамика на стимулните режими 

- Разходи на етапа на проучване (т.е. етапа на проучване на нови 
залежи или проучването на нови технологични процеси) 

- Разходи на етапа на изпълнение на проекта (разходи на площадката) 
- Прогнози относно темповете на растеж 
- Еластичност на потреблението на електроенергия 
- Динамиката на продажните цени на произведената енергия (или 

енергийните продукти), 
- Финансови стойности за генерираната енергия посредстом 

възобновяеми енергийни източници 
- Структура и динамика на разходите за входни фактори от решаващо 

значение (горива и т.н.). 

Основни 
променливи, 
които трябва 
да се отчетат 
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- оценка на косвените икономически разходи, например – разходи, произтичащи от 
използването на изчерпаеми ресурси, които дотук не са били включени в оценките. Те могат 
да се измерят като стандартни физически показатели и след това да се включат в 
многокритериен анализ на проекта. 

- подобни подходи могат да се използват с цел оценяване на косвените икономически ползи 
от използването на възобновяеми източници в случаите, когато не е възможно количествено 
да се изразят ползите директно чрез прилагане на методите, предложени в предходния 
параграф. Също така тези икономически стойности могат да се измерят като стандартни 
физически показатели, за да бъдат включени в многокритерийния анализ. 

 
3.3.4 Телекомуникационни инфраструктури 

3.3.4.1 Цели на проекта 
Целите на проекта са различни в зависимост от същността на проекта. В зависимост от техния 
местен или неместен мащаб е възможно разграничаването на два основни вида 
телекомуникационни инфраструктури: 
Проекти от местен мащаб: 
- местни кабелни или релейни системи за довеждане на услуги до зони, които нямат покритие, 
- окабеляване на град, градска конгломерация или промишлена зона и т.н., за да се осигурят 
мрежи с по-голяма бързина и повече капацитет, 
- изграждането или модернизацията на централи за връзка с по-широки мрежи, 
- полагане на кабели, изграждане на релейни или сателитни станции за свързване на 
изолирани райони.  
 
Проекти от по-широк мащаб: 

 

- развитието на международни комуникационни системи, за да се увеличи капацитетът, 
мощността и скоростта (напр. извеждане в орбита на далекосъобщителни спътници, 
изграждане на сателитни радиостанции и т.н.), 

- да се увеличи капацитета, мощността и скоростта на междурегионални комуникационни 
мрежи, 
- технологична модернизация на мрежата, за да се осигури връзка с нови услуги (напр. 

мултимедийни услуги, мобилни телефони, кабелна телевизия и т.н.). 
 
3.3.4.2 Идентифициране на проекта 
 

ОСНОВНИ ХРАКТЕРИСТИКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРОВЕРЕНИ И АНАЛИЗИРАНИ 
Специфични данни за проекта: 
- Важно е да се изяснят следните два аспекта, които са в силна връзка помежду си, 
- вида на предлаганите телекомуникационни услуги, 
- програмата за изпълнение и дела на целевия пазар. 
Технически и инженерни характеристики (например): 
- физически данни като дължината на кабелите (км) и територията покрита от мрежата (км2), броя и разположението на 
възлите за комутация, връзка, 
- данни, технология на изграждане и технически характеристики на мрежите; 
- данни, технология на изграждане и технически характеристики, планировка на спомагателните обекти, напр. електрозахранване, 
осветление и дистанционен контрол; 
- покрита площ (кадратни метри). 
Функционални характеристики (например): 
- вид на комуникационната инфраструктура, обем и вид на трафика, 
- максимална скорост на комуникацията (бод), 
- функционалните и физически връзки между предвижданата инфраструктура и съществуващата телекомуникационна система. 
- вид на комутацията, комуникационен протокол, честотни ленти (GHz) и електроенергия (kW). 

3.3.4.3 Осъществимост и анализ на вариантите. 
За да се потвърди осъществимостта на проекта се разглеждат следните основни въпроси: 
обемът на трафика и дневните, седмични и сезонни тенденции (оптималният капацитет трябва 
да представлява разумен компромис между най-високите пикови равнища на трафик и обема, 
който системата може да пренесе). 
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Различните варианти при този тип проекти могат да се отнасят до: 
- възможните технически алтернативи в рамките на същата инфраструктура (напр. различни 

видове кабели, различни предавателни протоколи, различни технологии на 
комутация/връзка и т.н.), 

- алтернативни местоположения за радиостанции, възможните глобални алтернативи за 
предвижданата инфраструктура, които могат да предлагат сходни услуги като например – 
сателитно предаване или смесена мрежа (въздух - кабел), наместо оптични кабели. 

3.3.4.4 Финансов анализ 
Финансовите входящи и изходящи потоци представляват: 

Финансови входящи потоци  Финансови изходящи потоци 
Продажби на услугите 
 
Наето оборудване 
 
Такси за достъп 
 

 Инвестиционни разходи 
- строителни дейности 
- общи разходи 
- разходи за ново оборудване 
Оперативни разходи 
- суровини за производство 
- поддръжка 
- технически и административни разходи, свързани с 
персонала 
- гориво и електроенергия 

 

3.3.4.5 Икономически анализ 
Ползите от проекти в областта на телекомуникациите се изразяват главно в повишаване на 
ефективността и достъпността на съществуващите услуги, както и в допълнителните 
предлагани услуги. 
 
Ползи - Спестеното време за всяка комуникация (време на изчакване, време на предаване на сигнала и т.н.), 

изразено поотделно са всеки вид услуга (напр. телефонно обаждане по търговска мрежа, предаване на 
текст, предаване на файл с данни, предаване на графика и т. н.); за целите на остойностяването 
потребителите могат да се разделят на категории, например - в сектора за граждани може да се използва 
средното ниво на доходите на гражданите, а в корпоративния сектор – средната добавена стойностзагуба 
на човешки живот и наранявания 

- Новите допълнителни услуги, които биха били невъзможни без проекта. В някои случаи метода на 
спестеното време може да се прилага за тяхното количествено изражение и остойностяване, но в 
повечето случаи е възможно да се използва готовността за плащане на потребителите за услугите. 

Разходи - Местни въздействия върху околната среда 
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3.3.4.6 Оценка на риска 
 

 
 

3.3.4.7 Други подходи при оценката на проекти 
Един от основните аспекти, които могат да се изтъкнат е гъвкавостта и адаптивността на 
проекта по отошение на бъдещото развитие на телематични и мултимедийни услуги. 
Може да е полезно да се провери адаптивността на проекта в технологично отношение 
към по-широки потребности, възникващи вследствие на бъдещето развитие (например: 
кабелни срещу безжични местни мрежи). 
 

СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА 
 Опит да се изчислят обемът на трафика и дневните, седмични и сезонни тенденции 
 Когато става въпрос за телефония, наличието на регулирани от държавата тарифи може да помогне при 
прогнозирането на динамиката на цените 

 В допълнение към финансовите приходи следва да се отчетат следните икономически ефекти: 
- спестеното време за всяка комуникация (потребителите могат да се разделят на категории), 
- новите допълнителни услуги, които биха били невъзможни без проекта (готовност за плащане). 

 
 
3.4 Други отрасли 

3.4.1 Образователни и учебни инфраструктури 

3.4.1.1 Цели на проекта 
 
Проектите могат да се фокусират върху един или повече от следните аспекти: 
- базово образвование 
- потребности от професионално обучение 
- висше образование (университети, школи по стопанско управление и т.н.) 
- нужди от специализация в конкретни области на производство 
- подобряване на позиционирането на младите хора на пазара на труда 
- премахване на дискриминацията между социалните слоеве, между половете 
- подобряване на възможностите за хората с увреждания 
 
3.4.1.2 Идентифициране на проект 
За да бъде оценен проекта е желателно да се посочат следните характеристики: 

Критични фактори 
- Бъдещо търсене 
- Инвестиционни разходи 
- Развитие в технологиите и възможно остаряване на инфраструктурата 

- Темпове на ръст за населението и бизнеса 
- Динамика на продажните цени за услугите 
- Инвестиционни разходи за технологично развитие 
- Продължителност на циклите на заместване (износване, техническо 

остаряване) на инсталираното оборудване 

Основни 
променливи, 
които трябва 
да се отчетат 
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ОСНОВНИ ХРАКТЕРИСТИКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРОВЕРЕНИ И АНАЛИЗИРАНИ 
Инженерни данни: 
- покрита площ и непокрита оборудвана площ 
- типични проекти за изграждане на сградите, предназначени за педагогически цели (класни стаи) и за свързани дейности 
(лаборатории, библиотеки и т.н.); 
- вътрешни системи за свързаност и връзки с местните комуникационни маршрути, 
- важни технически елементи, като например – особено важни архитектонни конструкции, лабораторно или сложно изчислително 
оборудване и т.н. 
Други данни: 
- равнище и вид на образователната дейност, 
- брой на учениците и обхващан географски район, 
- съпътстващи услуги (библиотеки, спортни дейности и дейности за отдих, столови), 
- предлаганата учебна програма за няколко години: 

- брой и вид на курсовете, 
- продължителност на курсовете, 
- брой и вид на преподаваните предмети, 
- продължителност и график на педагогическите и свързаните дейности, 
- дидактични методи, 

- дипломи и други документи за квалификация, които могат да се получат 

3.4.1.3 Технико-икономическо проучване и анализ на вариантите 
Този вид анализ следва да насочи вниманието към оценяване на демографските тенденции и 
тенденциите на трудовия пазар, които определят потенциалния брой на учениците и 
възможностите, с които те разполагат. 
Описанието трябва да включва: 
- демографски тенденции в разбивка по възрастови групи и по географска област, 
- брой записани обучаеми, посещаемост и завършване на курса на обучение; тази 

информация ще бъде от още по-голяма полза, ако е дадена в разбивка по пол и по 
географска област, 

- прогнози за заетостта за различните отрасли, включително прогнози за организационните 
промени в различните сегменти на производството; важно е да се предвиди растежа на нови 
професионалисти и спада при останалите. 

 
Алтернативните осъществими варианти за проекта могат да се диференцират по следните 
аспекти: 
- целева група (безработни, младежи, хора с увреждания), 
- икономически отрасли, включени в програмите за обучение, 
- връзки с местната икономическа среда. 

 

3.4.1.4 Финансов анализ 
Финансовите входящи и изходящи потоци представляват: 

Финансови входящи потоци  Финансови изходящи потоци 
Училищни такси 
 
Годишни абонаменти 
 
Цени на възможните платени спомагателни услуги 
 
Трансфери от централното правителство 
 

 Инвестиционни разходи 
- придобиване на земя 
- сгради 
- съоръжения за отдих 
- оборудване и материали 
Разходи за персонал и поддръжка 
- служители на пълно работно време 
- друг персонал 
- материали (текстове, компютри и др.) 
- поддръжка 

Времевият хоризонт обикновено е около 15-20 години. 
 
3.4.1.5 Икономически анализ 
Следните променливи могат да послужат като изходна точка за определянето на ползите: 
- фактически брой записани в сравнение с потенциала, 
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- делът на обучаващите се, които повтарят годината, 
- процентът на учениците, завършващи пълния курс на обучение (процент на отпадналите), 
- средната посещаемост на ученик, 
- достигането на предварително установени, измерими стандарти на усвояване, 
- качеството на педагогическия материал, 
- доколко е подходящо оборудването и степента му на използваемост, 
- равнището на подготовката и ангажираността на преподавателския състав, на основата на 
обективна проверка, 
- пригодността на педагогическото съдържание във възможно най-многоброен и най- 
разнообразен контекст. 
 
Очаква се тези проекти да имат съответните социални последици за пазара на труда. Основните 
ползи/разходи и външни въздействия биха могли да бъдат следните: 
 
Ползи - Брой (или процент) на учениците, които са намерили (или които се очаква да намерят) полезна заетост 

и които, без точно това обучение, биха били безработни или с непълна заетост. Прогнозите за тази 
променлива могат да се основават на дългосрочни проучвания, проведени в други страни или региони 

- Ако приоритетите са да се подобрят възможностите на потенциални студенти на пазара на труда, 
ползите могат да бъдат количествено измерени и остойностени посредством очакваното нарастване на 
дохода на студентите в резултат на полученото обучение (избегната непълна заетост, по-добро 
позициониране на пазара на труда) 

- Един алтернативен метод е оповаване на готовността за плащане, която се оценява посредством 
средните учебни такси, които учениците са готови да заплатят за подобни частни курсове на 
обучение. Този метод трябва да се прилага много внимателно, поради възможно отклонение в 
изчисленията: напр. може да има разлика между качеството на обучението, което се предлага от 
инвестицията и вече наличното частно обучение, или може да съществуват различни равнища на 
отбягване на риска, поради равнищата на доходите и т.н.  

Разходи - Освен изброените във финансовия анализ разходи, преобразувани в икономически цени, единствените 
разходи, които могат да се вземат под внимание са тези, които възникват вследствие на увеличени 
транспортни потоци в район с натоварен трафик 

3.4.1.6 Оценка на риска 

 

 

Критични фактори 
- Инвестиционни и оперативни разходи 
- Демографската динамика на обслужваната територия 
- Успеха на образователните програми 

- Темп на нарастване на населението в обслужвания район 
- Бъдещия състав на населението в обслужвания район 
- Настоящия брой на записани обучаеми 
- Фактически брой записани в сравнение с потенциала 
- Процентът на учениците, завършващи пълния курс на обучение 

Основни 
променливи, 
които трябва 
да се отчетат 
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3.4.1.7 Други подходи при оценката на проекти 
Понякога е полезно да се разполага с независима оценка, извършена от комисия от 
квалифицирани експерти върху възможността на образователната инвестиция да постигне 
предлаганите цели и социални нужди, както и оценка на това дали е подходящ видът на 
програмите за обучение. 
 

СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА 
 Посредством определяне на равнището на безработица в дадения район би било възможно да се изчисли 
потенциалното търсене на по-специфично образование. 

 Желателно е да се изготвят прогнози за заетостта за различните отрасли; важно е да се предвиди растежа на нови 
професионалисти и спада на други 

 Основното икономическо въздействие, което се взема под внимание при този тип проекти е създаването на 
възможности за работа за обучаемите, които при липса на изпълнение на образователната програма, биха били 
безработни или непълно заети. Ползата може да се изчисли посредством: 
- метода на пренос на ползи 
- чрез очакваното повишение в дохода на учениците благодарение на полученото образование (избегната непълна 
заетост, по-добри позиции на пазара на труда). 

 
 
3.4.2 Музеи и културни обекти 

3.4.2.1 Цели на проекта 
Инвестициите в музеи и културни обекти, напр. археологични паркове имат предимно местни 
цели, но могат да придобият и по-общовалидна културна стойност. Този тип проекти биха 
могли да подпомогнат развитието на туризма в определен тип райони или просто да подобрят 
качеството на живот. 

3.4.2.2 Идентифициране на проекта 
По принцип проектите са един от три типа: изграждане на нови структури, обновяване или 
разширяване на същестуващи такива. 
 

ОСНОВНИ ХРАКТЕРИСТИКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРОВЕРЕНИ И АНАЛИЗИРАНИ 
Инженерни характеристики (например): 
- броят на очакваните посетители (на ден, сезон, година и т.н.) и максималния капацитет на обекта; 
- покрити и изложбени площи (м2) – за музеи и исторически паметници или сгради, общо територия на парковете или 
археологическите зони (м2), брой на места, използваемо пространство (м3) – за театри, 
- системи за свързаност и достъп и връзки с местни мрежи, 
- важни технически елементи като например архитектурни особености с особено големи изисквания, експериментални 
реставрационни технологии, комуникационни системи, оборудване за безопасността. 
Други основни данни (например): 
- вида на инфраструктурата, която действието (създаване, реконструкция или разширение) засяга: музеи, исторически 
паметници или сгради, археологични паркове, промишлена археология, театри и др. 
- да се изброят предлаганите услуги (изследователски центрове, информационни услуги и кетъринг, вътрешен 
транспорт.) 
 
3.4.2.3 Осъществимост и анализ на вариантите. 
Потенциалният поток от потребители в разбивка по вид (например: младежи или възрастни, 
жители или туристи и т.н.) е основната променлива, която се анализира при анализа на 
осъществимостта заедно с разходите за строителство и реставриране. 
Сравнителната част на анализа на вариантите следва да разгледа: 
- вариациите в конструктивния план или планировката на инфраструктурата, 
- възможните алтернативни технологии и методи на реставрация/използване на съществуващи 
сгради, 
- възможностите за избор на алтернативни обекти на инфраструктурата (напр. може да се 

помисли да се създаде музей на технологиите на нов обект, вместо да се възстанови и 
използва отново някакъв исторически индустриален обект и т.н.). 
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3.4.2.4 Финансов анализ 
Финансовите входящи и изходящи потоци представляват: 
 

Финансови входящи потоци  Финансови изходящи потоци 
Такса за вход 
 
Продажба на странични услуги 
 
Продажба на търговски дейности. 

 Инвестиционни разходи 
- строителни дейности 
- общи разходи 
Оперативни разходи 
- разходи за поддръжка 
- електроенергия 
- технически и административни разходи за персонала 

Времевият хоризонт обикновено е около 10-15 години. 

3.4.2.5 Икономически анализ 
Ползи - готовността за заплащане на услугата от страна на обществеността - за музеи, археологически паркове 

и т.н.загуба на човешки живот и наранявания 

- индуцираните увеличения на доходите в туристическия отрасъл (по-голям поток на туристи и по-
продължителен среден престой) 

Разходи - освен изброените във финансовия анализ разходи, преобразувани в икономически цени, могат да се 
отчетат разходите, които възникват вследствие на увеличени транспортни потоци 

3.4.2.6 Оценка на риска 

 

3.4.2.7 Други подходи при оценката на проекти 
Те трябва да очертаят ясно културния и художествен профил най-малкото на средносрочните 
програми. Особено важно е становището на независими експерти. 
 

СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА 
 Необходимо е да се изчисли потенциалния поток от потребители за в бъдеще 
 Би било изключително полезно да се направи разбивка на бъдещето търсене по вид посетители, поради 
различната им готовност за плащане по отношение на културни обекти 

 Предвидете максимално точно разходите за персонала и за поддръжка, както и непредвидените разходи за 
евентуални щети на обекта 

 

Критични фактори 
- Оперативни разходи 
- Темпът на нарастване на фактическото търсене (брой на посетителите 

годишно), 

- Разходи, свързани с персонала 
- Разходи за поддръжка 
- Разходи за възможни щети, независимо от причината 
- Дългосрочна динамика на таксите за вход 
- Различни видове посетители със специфична готовност за плащане 

за културни обекти 

Основни 
променливи, 
които трябва 
да се отчетат 
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3.4.3 Болници и други обекти на здравната инфраструктура 

3.4.3.1 Цели на проекта 
Този тип инвестиционни проекти са свързани с превенция и/или лекуване на многобройни 
патологии и се отнасят към различни категории от населението. Всеобщите цели са 
повишаване на продължителността и качеството на живота. 
 
3.4.3.2 Идентифициране на проект 
Поради сложността на здравната инфраструктура е необходимо ясно да се опишат целите и 
характеристиките на предложения проект. Основните типологии характеристики, които трябва 
да се разгледат са следните: 
 

ОСНОВНИ ХРАКТЕРИСТИКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРОВЕРЕНИ И АНАЛИЗИРАНИ 
Функционални характеристики (например): 
- групата на съответните патологии, 
- обхвата на населението, което е цел на проекта, 
- диагностичните функции, 
- краткосрочно или дългосрочно лечение. 
Основни данни (например): 
- средния и максимален брой потребители дневно, месечно, годишно, 
- списък на отделенията за помощ и превенция, лечение и диагностика. 
Физически характеристики (например): 
- общата площ и застроената разгъната площ, 
- брой на залите за лечение, отделенията, кабинети за консултации по превенция и/или диагностика, 
- наличие и големина на диспансерите. 
Технически и инженерни характеристики (например): 
- схеми на вътрешните/външните зони (планировка), 
- описание на основното оборудване и апаратура за диагностика и/или лечение (напр. рентгени, скенери, ядрена 
медицина, 
ендоскопи и т.н.); 
- конструкция и планировка на сгради или части, 
- системи за свързаност и системи за достъп (плюс автомобилни паркинги, ако има) и връзки с местни комуникационни 
маршрути; 

3.4.3.3 Осъществимост и анализ на вариантите 
Осъществимостта на проекта се проверява посредством потоците от пациенти и тенденциите и 
като се вземат предвид наличните епидемиологични данни. 
За алтернативните варианти аспектите от първостепенно значение са следните: 
- различни медико-технологични решения; 
- изграждане на нова инфраструктура или разширение на стара; 
- различни системи за лечение. 

3.4.3.4 Финансов анализ 
Финансовите входящи и изходящи потоци представляват: 

Финансови входящи потоци  Финансови изходящи потоци 
Такси за приемане в болница 
 
Такси за диагностика  
 
Такси за лечение 
 
Допълнителни услуги  
- самостоятелни стаи 
 
Трансфер от държавния бюджет 

 Инвестиционни разходи 
- строителни дейности 
- общи разходи 
- разходи за специално оборудване 
Оперативни разходи 
- суровини за експлоатация 
- поддръжка 
- медицински и административни разходи, свързани с 
персонала 
- възлагани на външен изпълнител медицински услуги 
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3.4.3.5 Икономически анализ 
 
Ползите от инвестициите в здравната инфраструктура могат да бъдат извлечени основно от 
промените в равнището на смъртност, подобреното качество на услугите или ефективността. 
Преписването на парична стойност на ползите в сферата на здравеопазването е сложен процес. 
Най-важните техники в това отношение се състоят в използване на пазарните цени на услугата 
(готовност за плащане) или използването на стандартни методи като индекси за удължена 
очакваност на живота, коригирани подходящо с цел отчитане на качеството на живот (напр. 
Q.A.L.Y, т.е. години с отчитане на качеството на живот), които могат да се остойностят на 
принципа на пропуснатите приходи или съгласно други подобни актюерски критерии. 
Двете най-важни техники за оценяване на стойността на статистическия живот са следните: 
- подхода на човешкия капитал: той разглежда подобренията в здравния статут като 

инвестиции, които пораждат бъдещи ползи в производителността. Ограниченията на този 
подход се състоят в това, че той разглежда единствено последиците от здравеопазването 
върху икономическата продукция и пренебрегва потребителската стойност на здравето 
(напр. дори след пенсиониране, животът има стойност); 

- готовност за плащане: това е широко-призната мярка; разчетите се извличат от проучвания на 
показани преференции, които изучават доходните премии при рисковани професии или 
потребителските разходи за безопасност. 

 

Ползи - Бъдещите икономии от разходи за здравеопазване, пряко пропорционални на намаляването на броя на 
заболелите и/или на намалената степен на сериозност на заболяването индуцираните увеличения на 
доходите в туристическия отрасъл (по-голям поток на туристи и по-продължителен среден престой) 

- Избегнати загуби за производството вследствие на по-малкия брой пропуснати работни дни от страна 
на пациента и неговото семейство 

- Предотвратени смъртни случаи (стойността на статистическия живот) 

Разходи - Освен изброените във финансовия анализ разходи, преобразувани в икономически цени могат да се 
отчетат разходите, които възникват вследствие на увеличени транспортни потоци 

3.4.3.6 Оценка на риска 

 

3.4.3.7 Други подходи при оценката на проекти 
Може да се окаже полезно ползите да се оценят като прости физически показатели напр. 
анализ на рентабилността, който се използва широко в здравеопазването и предлага 

Критични фактори 
- Надеждност на наличните епидемиологични данни в обслужвания район 
- Оперативни и инвестиционни разходи 
- Рисковете, свързани с прилагането на (нови) методи за диагностика, 

превенция или терапевтично лечение и т.н.) 

- Процентът на заболеваемост за съответната смъртност в разбивка по 
вид патология, възрастова група, пол, професия и т.н.Бъдещия състав 
на населението в обслужвания район. 

- Разходи за персонала 
- Разходи за поддръжка 
- Разходи за ново оборудване 
- Разходи за подмяна на старо оборудване 

 

Основни 
променливи, 
които трябва 
да се отчетат 
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сравнителни данни. В този случай разходите се съотнасят към предотвратените смъртни 
случаи и избегнатите години на смъртност или спечелените години живот. 
Освен това, комисия от независими квалифицирани експерти също трябва да се увери в 
съществената стойност на проекта за здравната система. 
 

СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА 
 Опитайте да предвидите и анализирате внимателно потоците от пациенти и тенденциите в района, който е 
обхванат от проекта. 

 Специално внимание трябва да се обърне на избора на източници за епидемиологични данни 
 Предвидете тенденцията в оперативните разходи, особено по отношение на персонал, поддръжка и замяна на 
оборудването 

 Като се има предвид, че основните икоомически ползи от здравните инфраструктури са свързани със стойността 
на човешкия живот, анализаторите следва да съсредоточат вниманието си върху подходи за остойностяване на 
статистическия живот 

 
 
3.4.4 Гори и паркове 

3.4.4.1 Цели на проекта 
Проектите в сектора на горското стопанство и парковете могат да имат различни основни цели: 
- проекти, целящи увеличаване на производството на дървесина или корк за търговски или 
енергийни цели; 
- опазване на околната среда (предотвратяване на ерозията, управление на водите, опазване на 
околната среда); 
- насърчаване на туристическите дейности и дейностите за отдих. 

3.4.4.2 Идентифициране на проекта 
Основните характеристики, които трябва да се вземат под внимание са посочени в карето по-долу: 
 

ОСНОВНИ ХРАКТЕРИСТИКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРОВЕРЕНИ И АНАЛИЗИРАНИ 
Технически и инженерни характеристики (например): 
- географско положение и височина 
- площ на територията; 
- карти с местонахождението и описание на биологичните видове и други интересни природни образувания (водопади, пещери, 
извори, и т.н.); 
Функционални характеристики (например): 
- подробно описание на планираните по проекта дейности, обхвата (брой дървета, вид на култивацията и пр.) и методиките (избраните 
видове, вид на култивацията и т.н.), срок, форма на управление, вид третиране и период на изпълнение; 
- брой, местонахождение и планировка на сервизните сгради като например посетителски центрове, хижи, столови, наблюдателни 
постове, складове, дъскорезници. 
- брой, местонахождение и капацитет на възможните туристически обекти за настаняване като например хотели, заслони, 
ресторанти, и т.н.; 
- маршрути за достъп и връзки с местни и регионални пътни мрежи. 

3.4.4.3 Технико-икономическо проучване и анализ на вариантите 
За да бъде оценена осъществимостта на един проект се анализират различни променливи 
според вида проект: 
- за проекти, целящи повишаване на производството на дървесина или корк, търсенето на 

вида дървесина, която ще се произвежда; 
- за повечето проекти за туризъм и отдих: прогнозните тенденции за туристическите потоци, 

включително сезонните тенденции и т.н. 
 
Анализ на въздействието, показващ устойчивостта на предлагания проект и от гледна точка на 
околната среда, също би бил полезен. 
Анализи на варианти, които могат да се разгледат за сравнение са: 
- различни зони на намеса в рамките на същия район на горско стопанство, 
- различни методики за амелиорация, презалесяване и култивация, 
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- различни маршрути или типологии за туристическите пътеки, черните пътища и зоните с 
оборудване, 
- различно местоположение на входовете, посетителските центрове, автомобилните паркинги, 

местата за къмпинг и т.н. - за проекти за оборудвани паркове и горски зони, 
 

3.4.4.3 Финансов анализ 
Финансовите входящи и изходящи потоци представляват: 
 

Финансови входящи потоци  Финансови изходящи потоци 
Такса за вход 
 
Продажба на странични услуги 
 
Продажба на търговски дейности. 

 Инвестиционни разходи 
- строителни дейности 
- общи разходи 
- разходи за специално оборудване 
Оперативни разходи 
- суровини за експлоатация 
- поддръжка 
- административни разходи за персонала 

Времевият хоризонт за анализа на проекта е около 25-35 години. 

3.4.4.5 Икономически анализ 

Ползи - Ползите от оползотворяването и преработката на дървесина могат да се остойностят като се използва 
добавената стойност на дърводобивните компании. 

- Ползите от туризма и отдиха: могат да се определят количествено и да се остойностят като се 
използва метода "готовност за плащане" на посетителите или метода “цената на пътуване” (особено 
внимание е необходимо за избягване на двукратно отчитане). 

- Ако може да се прогнозира, трябва да се добави и увеличението на доходите за туристическия 
отрасъл и свързаните с него дейности в зоните, граничещи или свързани с парка или гората в 
съпоставка със ситуацията без проекта (в анализа АРП е необходима последователност, следователно 
ефектите от множителя на доходите не могат да се използват едновременно като надница в сянка). 

- Ползите от подобряването на местността и опазването на околната среда и ползите вследствие на 
опазване на водите и геоложката среда; могат да се оценят на базата на базата на разходите, 
причинени от наводнения, свличаща и т.н., които ще бъдат избегнати благодарение на проекта и – ако 
това може да се демонстрира – по-високата добавена стойност на производството на дървен материал 
в сравнение с положението без намесата. 

Разходи - Освен изброените във финансовия анализ разходи, преобразувани в икономически цени, могат да се 
отчетат разходите, които възникват вследствие на увеличен транспорт. 

3.4.4.6 Оценка на риска 

 

Критични фактори 
- Тенденции в туристическите потоци 
- Оперативни разходи 

- Динамиката на туристическия отрасъл в региона 
- Структура на предпочитанията на туристите 
- Риска от амортизация на естествения актив 

Основни 
променливи, 
които трябва 
да се отчетат 
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3.4.4.7 Други подходи при оценката на проекти 
Винаги, когато предлаганият проект съдържа елементи, които сами по себе си са от значение 
за природата, околната среда или науката (напр. опазването на застрашени видове), тогава това 
трябва да бъде потвърдено от комисия от квалифицирани независими експерти. 
 

3.4.5 Индустриални зони и технологични паркове 

3.4.5.1 Цели на проекта 
Основните цели на този вид проекти са следните: 
- създаване на инфраструктура за промишлени зони, зони за търговия и услуги; 
- преместване на производствени мероприятия, намиращи се в силно претоварени или 
замърсени зони; 
- създаване на нови фирми и подкрепа на съществуващите в технологичния парк. 
 
3.4.5.2 Идентифициране на проект 
Основните характеристики, които трябва да се вземат под внимание са посочени в карето по-долу: 
 

ОСНОВНИ ХРАКТЕРИСТИКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРОВЕРЕНИ И АНАЛИЗИРАНИ 
Основни данни (например): 
- да се очертае обслужваната територия, размера на фирмите, които ще се привличат (напр. занаятчийски, МСП, средни 
и големи) и производствените отрасли. 
- брой, размер и вид на фирмите, 
- вида на реалните услуги и научните/технологични лаборатории, ако има такива. 
Технически и инженерни характеристики (например): 
- местоположение и площ на оборудваната територия и разбивката на терени; 
- вътрешна свързаност и връзки с външни мрежи, 
- важни технически елементи като например специализирани лаборатории, центрове за мултимедийни услуги и т.н. 

3.4.5.3 Осъществимост и анализ на вариантите. 
Осъществимостта на проекта следва да бъде установена посредством оценка на търсенето от 
съществуващите компании, които ще бъдат преместени в новата промишлена зона и броя на 
новите фирми, които ще бъдат създадени благодарение на новата оборудвана територия. 
Анализът на вариантите следва да вземе предвид подходи на алтернативна политика, напр. 
преки субсидии за фирмите за преместване, закупуване на реални услуги, технологична 
иновация, нови производствени линии или новоучредени фирми и т.н.) 

3.4.5.4 Финансов анализ 

Финансови входящи потоци  Финансови изходящи потоци 
Наем или лицензи на земя  
 
Наем или лицензи на складове  
 
Продажните цени на реалните услуги. 
 

 Инвестиционни разходи 
- строителни дейности 
- общи разходио 
- разходи за специално оборудване 
Оперативни разходи 
- стоки и услуги, необходими за експлоатация на 
инфраструктурата 
- поддръжка 
- технически и административни разходи, свързани с персонала 
- енергия 

Времевият хоризонт за анализа на проекта обикновено е около 20 години. 

3.4.5.5 Икономически анализ 
Стратегическата цел за този вид инвестиции обикновено е да се създаде благоприятна среда за 
икономическо развитие в райони с особено нисък стандарт на живот и голяма безработица. 
Тази дългосрочна цел следва да бъде постигната посредством: 
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- разпространение на предприемачески познания и умения сред фирмите-бенефициенти 
- преквалификация на персонала 
- поява и/или преместване на нови фирми за услуги 
- ефекти върху репутацията 
- общо намаляване на началните разходи, свързани с бизнеса. 
Така или иначе тези аспекти следва да бъдат анализирани при изготвяне на анализа на 
икономическото въздействие. 
Анализът на разходите и ползите следва да вземе предвид: 

Ползи По-добро позициониране на пазара за съществуващи компании. За оценяване на ползите, възникващи 
вследствие на по-доброто позициониране е необходимо да се отчетат: 

- икономии от транспортни разходи 

- ефект от възможни промоционални дейности 

- по-ниски разходи за основни услуги 

- технологични подобрения 

- наличност на реални услуги 

Разходи - Освен изброените във финансовия анализ разходи, , могат да се отчетат следните: 

- Екологични разходи 

- Претоварвания на градската среда и транспортни задръствания, причинени от реализацията на 
инфраструктурата. Забележете, че тъй като разглежданите въздействия нарастват в зоната около 
новата инфраструктура, те би следвало да намаляват в останлата част от обслужвания район; 
глобалният ефект, който трябва да се отчете в анализа, може да отчита цялостно подобряване или 
влошаване. 

3.4.5.6 Оценка на риска 

 
 

СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА 
 Оценка на търсенето от същестуващи компании за преместването им в новата промишлена зона; 
 Прогноза на броя на новите компании, които ще се появят благодарение на новата оборудвана територия; 
 Внимателна оценка на възможни разходи за отчуждаване; 
 Основните икономически ползи се представят посредством спестените разходи за фирмите, които се дължат на 
преместването им в предвидената зона. При оценяване на спестените разходи е необходимо да се предвидят 
разходи, които една фирма се очаква да поддържа, ако е разположена в промишлена зона и разходите, които би 
поддържала същата фирма с друго местоположение при едно и също бизнес равнище. 

 

Критични фактори 
- Инвестиционни разходи 
- Трудност при прогнозирането на реалния темп на проникване в 

обслужваната територия, от гледна точка както на преместване на фирмите, 
така и на развитие на нови фирми. 

- Разходи за отчуждаване 
- Разходи за оборудване 
- Скоростта на нанасяне в зоната 
- Темповете на създаване и преждевременно закриване на нови фирми 

Основни 
променливи, 
които трябва 
да се отчетат 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
ПРИМЕРНИ КАЗУСИ 
 
Общ преглед 
Настоящата глава разглежда пет примерни казуса, предоставящи работни примери на 
методиката описана в предишните глави. Примерните казуси включват: 
- инвестиция в магистрала 
- инвестиция в железопътни линии 
- инвестиция в съоръжение за изгаряне (инсинератор) с регенериране на енергията 
- инвестиции в пречиствателни станции за отпадъчни води 
- промишлени инвестиции 

Всеки казус е структуриран по начин, който позволява, доколкото е възможно, “хоризонтален” 
прочит, структуриран паралелно със шесте стъпки, необходими за изготвяне на последователна 
оценка на проекта. Казусите същевременно са “индивидуализирани”, за да се вземе под 
внимание спецификата на всеки отрасъл и да се покаже оперативното приложение на някои от 
насоките, предложени във втора и трета глава. 
Както вече споменахме, икономическата оценка на транспортните проекти традиционно се 
основава на подхода на частичното равновесие. Поради тази причина в първите два примерни 
казуса икономическият анализ е преставен преди финансовия и икономическите ползи са 
получени чрез прибавяне на потребителската горница и тази на производителя, а не 
посредством прилагане на конверсионни индекси към приходите от проекта. 
Останалите три примерни казуса се базират на общ подход на равновесието, който предполага 
използването на цени в сянка. Всеки казус обаче развива в дълбочина определен въпрос, за да 
предостави на читателите практическото приложение на концепциите, илюстрирани във втора 
глава. Например: 
- и двата екологични казуса използват корекция за промяна на реалните цени (т.е. спрямо 

общата инфлация); 
- казуса за съоръжението за изгаряне представя оценка на отрицателни външни въздействия 

посредством използване на хедонична цена (вж и приложение Е); 
- инвестицията в пречиствателна станция за отпадъчни води предоставя пример за ПЧП и за 

това как се изчислява възвръщаемостта на собствения капитал към частните инвеститори 
(KЧ); 

- промишлената инвестиция показва как анализът на риска може да постави под въпрос 
предложения проект, тъй като, дори когато базовият сценарий изглежда приемлив, съществува 
голяма вероятност от отрицателна икономическа възвръщаемост. 

Казусите са илюстративни примери на методиката на проектния анализ, представена в 
предишните глави. Казусите не би следвало да се приемат като резюмета на пълни доклади. 
Всички цифри са чисто индикативни и не би следвало да се приемат за референтни 
стойности55. 
 
4.1 Примерен казус инвестиция в магистрала 

4.1.1 Въведение 
Последните тенденции в даден регион по цел Сближаване са придружени от скоростен растеж в 
обема на трафика по транспортния коридор между две средни по големина градски зони. 
Съществуващата местна пътна мрежа е разработена така, че да поема по-ниски обеми трафик и 
вече функционира при пълния си капацитет. Очаква се проблемите, свързани със задръстването 
                                                 
55 По-специално проектите в областта на транспорта често се основават на високо променливи предположения, например поради 
различни модели на трафик, разглежданата мрежа или коридор и т.н. Примерните казуси не могат да представят “типичен” проект, 
тъй като всеки действителен проект се основава на специфични съставни елементи 
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да се увеличават поради предвиденото нарастване на търсенето на пътнически и товарен 
транспорт. Освен това съществуващата мрежа пресича най-гъсто населените зони от региона, 
като по този начин създава проблеми с околната среда и безопасността, които засягат 
живеещите в района. Поради тези причини планиращият орган предлага да бъде оценена 
осъществимостта на нова магистрална връзка, която да заобикаля по-гъсто урбанизираните 
зони. Следователно основните цели на проекта са да намали задръстванията за в бъдеще, както 
и да ограничи излагането на населението на вредните емисии от транспорта. Освен това се 
очаква проектът да допринесе за намаляване на катастрофите посредством отклонение на 
трафика, особено на товарния трафик от съществуващата към новата инфраструктура. Освен 
отклонението на трафик от същестуващите пътища се очаква вследствие на изграждането на 
новата магистрала да се породи нов трафик, но тъй като районът вече е гъсто населен и 
задръстванията са силно локализирани, допълнителният трафик ще бъде ограничен. 
Ползите от изграждането на новата 72 км магистрала се състоят предимно във възможността за 
спестяване на време, ограничаване на излагането на вредни емисии и намаляване на пътните 
катастрофи. Намаляването на изминатите километри и в тази връзка спестените разходи за 
експлоатацията на превозните средства, които са резултат от потоците трафик по цялата 
магистрала, се надхвърлят от допълнителните километри, които се изминават, за да се излезе на 
и от магистралата за трафика, който ползва само някои отсечки от новата инфраструктура. 
Новата магистрална връзка ще породи допълнителен трафик, който от своя страна ще доведе до 
допълнителни външни разходи, които не биха възникнали без изграждане на новата връзка. 
Разгледаните варианти включват изграждане на магистрала с или без пътни такси. 
4.1.2 Прогноза за трафика 
Прогнозата за трафика се основава на очаквания растеж на БВП и населението в района и е 
изградена върху досегашни тенденции, коригирани посредством най-актуалните национални 
прогнози. Проучваната зона покрива цялата зона, която е пряко засегната от проекта. 
Разглежданата мрежа е цялостната пътна мрежа на района. Следователно се разглеждат 
потоците, които използват тази мрежа. 
Различни темпове на растеж се прилагат за потоците пътнически и товарен трафик. Търсенето 
на пътнически превози се представя в разбивка съгласно целта на пътуването, за да се приложат 
подходящи “стойности на времето”. С помощта на модел на пътния трафик се прави оценка на 
бъдещето търсене с осъществяването на проекта и без него56. 
За да се оценят ползите от новата връзка общият трафик на новата магистрала е разделен на три 
различни компонента: 
- първият включва отклонения трафик, състоящ се от товарните и пътнически превози, които ще 

преминат от стария маршрут към новата автомагистрала. Този трафик ще спечели от 
намаленото време за пътуване поради по-високата скорост и от отсъствието на задръствания и 
поне отчасти поради скъсеното разстояние; 

- вторият компонент е трафикът, породен от новата транспортна връзка: този трафик, състоящ 
се от нови потребители на пътя, се поражда поради увеличената достъпност до района. 
Ползите от новосъздадения трафик се представят посредством промени в потребителската 
горница, дефинирана като излишък на готовността за плащане на потребителя спрямо 
реалните съвкупни разходи за пътуване (време за пътуване, експлоатационни разходи за 
превозните средства и размерът на пътните такси при алтернативата за магистрала с пътни 
такси, ). Породеният трафик освен това може да е причина за допълнителни външни разходи 
по отношение на емисиите в околната среда, шума и глобалното затопляне; 

- най-накрая трафикът, който остава на съществуващата мрежа ще спечели от намаленото 
равнище на задръстване благодарение на трафика, отклонен към новата магистрала. 
Намаление на трафика ще допринесе за намаление на емисиите в околната среда и на шума. 

Тъй като за някои потребители икономиите във времето не надхвърлят разходите за пътни 
такси, вариантът за безплатна магистрала предполага по-висок обем на трафик на 
магистралата. 
Изготвена е оценка на търсенето на транспортни услуги за целия коридор и при двата варианта 
резултатите от оценката са срещу сценария “да се работи както обикновено”. За процеса на 
моделиране най-важните входящи ресурси са съществуващите данни за трафика и 
                                                 
56 В този примерен казус не се посочват подробности за прогнозите на моделите на трафика 
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макроикономическите, обществено-икономическите и демографските данни за базовата 
година, за прогнозния времеви хоризонт (25 години) и за междинната година. Приема се, че 
след 25-та година търсенето на различните видове транспорт остава постоянно. Транспортният 
модел е класически и се състои от пораждане, разпределяне и определяне на пътувания. Следната 
таблица 4.1 обобщава съвкупните стойности на потоците товарен и пътнически транспорт по 
коридора, свързващ двата града в годината на откриване на новата магистрала. 
- трафика по съществуващата мрежа при сценария “да се работи както обикновено”; 
- трафика при новата безплатна магистрала (отклонен, генериран и оставащ по 

съществуващата мрежа); 
- трафика при новата магистрала с пътни такси (отклонен, генериран и оставащ по 
съществуващата мрежа); 
 
Таблица 4.1 Прогноза на трафика 

ДНЕВЕН ТРАФИК В ГОДИНАТА НА ОТКРИВАНЕ* 
 Нова 

магистрала 
  

Отклонен от 
съществуващата 

мрежа 

 
Генериран 

Съвкупен 
трафик за 

магистралата 

 
Съществуваща 

мрежа 

Сценарий “да се работи както обикновено”     
Тежкотоварни превозни средства    7,086 
Превозни средства за пътници    114,542 

С новата свободна магистрала     
Тежкотоварни превозни средства 5,867 1,200 7,067 1,219 
Превозни средства за пътници 18,667 2,800 21,467 95,875 

С новата магистрала с пътни такси     
Тежкотоварни превозни средства 4,889 240 5,129 2,197 
Превозни средства за пътници 15,556 910 16,466 98,986 

*брой стандартизирани единици 

4.1.3 Инвестиционни разходи 
Втората стъпка в оценката, паралелно с прогнозата на очакваното търсене, е да се изчислят 
финансовите разходи за новата магистрала. Финансовите инвестиционни разходи са 
представени от инженерите, работещи по проекта. Направени са два отделни разчета – за 
свободната магистрала и за тази с пътните такси. Разходите за втория вариант са по-високи 
поради необходимостта от осигуряване на отделни рампи за достъп, оборудване и сгради за 
събиране на пътните такси. Разходите са разбити по основен тип работи и на базата на 
разходни компоненти (труд, материали, превоз на пътници и превоз на товари). Впоследствие 
това спомага да се приложат конверсионните индекси за преобразуване на разходите от 
финансови в икономически, вж таблица 4.3. 
За инвестиционните разходи са представени два разчета: един за свободната автомагистрала и 
вторият за варианта с пътните такси. Във втория случай са включени и разходите, свързани със 
събирането на пътни такси. В този казус са посочени и разходите за персонал, материали, 
превоз на товари и превоз на пътници. 
Техническият живот на инфраструктурата е 70 години, а остатъчната й стойност, като се 
вземат предвид различните компоненти на инвестицията, се определя на 40% от 
първоначалната стойност. 
Изграждането на магистралата ще бъде завършено в рамките на четири години. 
 
Таблица 4.2 Инвестиционни разходи (€) 

ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ 
Свободна автомагистрала Автомагистрала с пътни такси  

Милиони % Милиони % 
Строителни работи 502 59% 545 61% 
Пътни възли 230 27% 230 26% 
Придобиване на земя 60 7% 60 6% 
Общи разходи 42 5% 42 5% 
Други разходи 18 2% 18 2% 
ОБЩО 852 100% 895 100% 
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4.1.4 Икономически анализ 
С помощта на предварителен финансов анализ, (който не е посочен тук), са оценени паричните 
входящи и изходящи потоци при двата варианта и се стига до извода, че ННС(И) на варианта с 
пътни такси е по-добра (т.е. по-малко отрицателна) отколкото тази на варианта със свободен 
достъп. Това се дължи на факта, че първият вариант генерира известни приходи от пътни такси, 
докато последният поражда единствено разходи. От гледна точка на регионалното развитие 
обаче, финансовият анализ не е достатъчен критерий за вземане на решение и затова е 
необходимо да се изготви икономически анализ. Икономическата оценка на новата пътна връзка 
следва да отчете всички обществени разходи и ползи, които могат да възникнат вследствие на 
проекта. На подбрания според икономическата оценка вариант ще бъде направен подробен 
финансов анализ (вж по-долу). 
Първо, коригиране на финансовите инвестиционни разходи и експлоатационните разходи с 
отчитане на фискалните компоненти. Що се отнася до труда, разходите за персонал се 
коригират с отчитане на националните осигурителни вноски и данъчното облагане на 
доходите. Конверсионният индекс е равен на 0,6, тъй като за този район е отчетена най-
ниската приемлива надница (reservation wage) поради високата безработица. 
При изчисляване на общите административни разходи, финансовият разход се приема като 
идникативна стойност на икономическия разход и следователно не се прилагат конверсионни 
индекси. Същото важи и за придобиването на земя, където разходите за отчуждаване отразяват 
алтернативните разходи на земята и така конверсионният индекс и в този случай се равнява 
на 1. Към инвестиционните и експлоатационните разходи, както и към системата за пътните 
такси, са приложени специфични конверсионни индекси, изчислени като среднопретеглена 
величина от отделните компоненти (труд, оборудване, енергия и т.н., вж таблицата по-долу). 
Изчислен е стандартен конверсионен индекс за суровини, равняващ се на 0,98. Референтният 
социален сконтов коефициент е 5,5%.  
Таблица 4.3 Конверсионни индекси за всеки вид разход 

Вид разход КИ Бележки 

Неквалифицирана работна ръка 0.600 Цена в сянка за високо ниво на безработица 

Квалифицирана работна ръка 1.000 Предполага се, че пазарът на туда е конкурентноспособен 

Придобиване на земя 1.000 Разходите за отчуждаване отразяват пазарните цени 

Суровини 0.980 Търгуеми стоки: стандартен конверсионен индекс 

Енергия 0.492 Без акцизи 

Строителни дейности 0.794 40% неквалифициран труд, 8% квалифициран труд, 45% суровини, 
7% енергия 

Поддръжка 0.754 37% неквалифициран труд, 7% квалифициран труд, 46% суровини, 
10% енергия 

Система за пътни такси 0.705 73% неквалифициран труд, 10% квалифициран труд, 17% суровини 

Остатъчна стойност 0.785 59% строителни работи, 27% решение за намеса, 7% придобиване на 
земя, 5% административни разходи, 2% общи разходи 

Проектът ще окаже благоприятно влияние върху: 
-  потребителите на новата магистрала, включително трафика, отклонен от съществуващата 

мрежа и генерирания трафик. Те ще спестят време, а в някои случаи и експлоатационни 
разходи, тъй като новият маршрут е по-кратък, но тези икономии се надхвърлят от 
увеличеното разстояние за излаз на и от магистралата; 

-  потребителите, които ще останат на съществуващата мрежа; превозът на стоки и пътници 
ще се възползва от намаления трафик вследствие на отклонение на потоци към новата 
магистрала, което ще доведе до намаляване на задръстванията и увеличаване на 
скоростта. 

Ползите от проекта са подразделени на следните компоненти: 
а) потребителска горница 
б) брутна производствена горница на оператора на магистралата 
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в) производствена горница на пътни потребители 
г) промени във фискалните приходи за правителството (данъци върху бензина) 
д) нетна екологична полза 
е) намаляване на пътните катастрофи 

Горепосочените ползи са изчислени съгласно следните конвенции: 
а) Потребителска горница: промени в площта под кривата на търсене в излишък на съвкупните 

очаквани разходи на потребителите (очаквани експлоатационни разходи по превозните 
средства, включително пътните такси при вариант 2 и стойността на времето за пътуване.) 

 При провеждане на моделирането пътниците и товарните превозвачи ще могат да избират 
маршрута си или пък ще бъдат принудени да пътуват в зависимост от очакваните 
експлоатационните разходи за превозните средства. За леки автомобили те включват: гориво, 
смазочни материали и пътни такси ако са приложими, а за тежкотоварни автомобили: 
гориво, смазочни материали, част от разходите за поддръжка, разходите за застраховка и 
шофиране. Съгласно предположението, върху което е оценено търсенето, потребителската 
горница се базира единствено на очаквания компонент от разходите за транспорт. Времето 
за пътуване ще бъде намалено както за отклонения трафик, така и за трафика, оставащ на 
стария път. Към пътническия трафик са приложени различни стойности на времето в 
зависимост от целта на пътуването: работа, пътуване на големи разстояния и други цели. За 
товарните стоки не се отчитат различни стойности на времето. Стойностите на средно 
очакваните експлоатационни разходи и на времето за едно пътуване за трите алтернативи – 
да се работи както обикновено, магистрала без пътни такси и магистрала с пътни такси 
(отделно за товари и пътници) – са посочени в таблица 4.457. Както се вижда от таблица 4.4 
очакваните експлоатационни разходи за превозните средства слабо се увеличават в 
цялостния район поради увеличеното разстояние, което потребителите изминават за излаз 
на и от новата връзка, а при алтернативата с пътни такси поради изплащане на пътните 
такси за ползване на магистралата. Но тези увеличени разходи в голяма степен се 
надхвърлят от ползите от намаленото време за пътуване. Съвкупните очаквани разходи за 
едно пътуване са по-ниски и при двете алтернативи в сравнение със сценария “да се работи 
както обикновено”. Таблица 4.5 илюстрира как потребителската горница се изчислява, като 
се започне от цялостното търсене при трите сценария, после се изчисляват единиците ползи 
като разликата между съвкупните разходи на разглежданата алтернатива и сценария “да се 
работи както обикновено” за съществуващия (отклонен и неотклонен) трафик в цялостната 
мрежа (с и без новата магистрала) и половината от тази полза за новосъздадения трафик58. 
Общите потребителски ползи се изчисляват посредством умножаване на единици ползи по 
обема на трафика в алтернативния сценарий59. 

б) Брутна производствена горница на оператора на магистралата: приходите от събиране на 
пътни такси по магистралата се считат за част от производствената горница (таблица 4.6). 
Всички изчисления на горницата се извършват поотделно за товарен и пътнически 
транспорт. Поради тези причини разходите за поддръжка и експлоатация на новата 
магистрала са включени директно в таблици 4.9 и 4.10 (икономически анализ), тъй като не е 
възможно да се разделят разходите между двата вида потоци трафик. 

в)  Производствена горница на пътни потребители: потребителите на пътя (леки и тежкотоварни 
автомобили) произвеждат услугите, които доставят на самите себе си (леки автомобили) 
или на своите клиенти (тежкотоварни автомобили). Разликата между съвкупните разходи 
за производството на тези услуги и очакваните експлоатационни разходи за превозните 
средства се дефинира като неочаквани експлоатационни разходи60. Те се включват при 

                                                 
57 Разходите се изчисляват като средните разходи за цялата мрежа, разглеждана в анализа, в резултат на това те отразяват 
различното разпределение на трафик между магистрала и стандартен път, които предполагат промени в изминатото разстояние. 
Поради тази причина разликата между съвкупните разходи в двата вариата е по-малка от стойността на таксите, които се прилагат 
при варианта с пътни такси 
58 Например, за пътниците при варианта без пътни такси единиците ползи от съществуващия трафик се дават посредством (9.43 – 
7.95) = 1.48, а за генерирания трафик (9.43 – 7.95)/2 = 0.74 
59 Например, потребителската горница в два от гореспоменатите случая е 1.48 Евро*32.2 милиона пътувания = 47 милиона евро и 
0.74 Евро*0.8 милиона пътувания=0.6 милиона евро 
60 Например, при разходите за поддръжка за потребителите на леки автомобили износването на гумите и амортизацията на 
активите не се включват в очакваните разходи 
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изчисляване на горницата на пътните потребители (таблица 4.6). 
г)  Нетни приходи за правителството: благодарение на промените в пропътуваното разстояние 

вследствие промяна на маршрута на съществуващия трафик и на новосъздадения трафик, 
приходите от данъците върху горивото ще се увеличат и правителството ще увеличи 
приходите си. Част от този допълнителен приход и увеличените очаквани разходи, които се 
заплащат от потребителите се изравняват, но за новосъздадения трафик той ще 
представлява нетна полза за проекта. 

д) Нетни екологични ползи: изместване на потоците трафик от съществуващата мрежа, (която 
пресича гъсто населена и екологично чувствителна зона) към новата магистрала (която 
пресича селски район) поражда отрицателни външни въздействия върху околната среда 
предвид увеличаването на емисиите замърсители във въздуха поради по-голямо търсене на 
транспортни услуги. За оценката на външните въздействия върху околната среда са 
отчетени единствено основните видове замърсители. Два са факторите, които са взети под 
внимание: общата стойност на енергийното потребление и на емисиите от CO2 (като 
функция на обема километри, изминати от превозните средства и дяловете километри, 
изминати в градски и извън-градски райони). По отношение на замърсяването на въздуха 
паричната стойност, която се прилага към отделените емисии в градските райони е по-
висока отколкото тази в извънградските райони, тъй като се изчислява на базата на 
процента от население, изложено на тези емисии. Референтните парични стойности са 
извлечени от изрично препоръчаните стойности за региона от националния орган по 
планиране. 

е) Намаляване на пътните катастрофи: вследствие на отклонение на трафика от стария към 
новия път, който се отличава с по-висок стандарт на безопасност. Съгласно данните от 
наличната статистика процентът на пътните катастрофи на милион превозни средства на км 
за пътища и магистрали са съответно 0,32 и 0,09. Следователно се предвижда намаляване на 
пътните катастрофи вследствие на отклонението на трафика от пътната мрежа към новата 
магистрална връзка. Използваните стойности за спасения статистически живот са тези, 
приети от националния орган по планиране. 

Следните таблици илюстрират как някои от компонентите на ползите на проекта са изчислени 
за годината на откриване на магистралата. 

Таблица 4.4 Съвкупни разходи на потребителите (€) 
Съвкупни разходи на потребителите 

 BAU Свободна С пътни такси 
Пътници    
Стойност на времето/пътуване 6.45 4.83 5.42 
Очаквани оперативни разходи на пътуване 2.98 3.12 3.61 
Общо съвкупни разходи на пътуване 9.43 7.95 9.03 
Товари    
Стойност на времето/пътуване 8.93 5.83 7.28 
Очаквани оперативни разходи на пътуване 16.08 16.80 17.52 
Общо на пътуване 25.01 22.64 24.80 
 
Таблица 4.5 Потребителска горница 

Пътувания на пътници (милиони) Единици ползи (€) Ползи (милиони евро) Пътници 
BAU Свободна Пътни такси Свободна Пътни такси Свободна Пътни такси 

Съществуващ 
трафик 

32.2 32.2 32.2 1.48 0.40 47.6 12.9 

Генериран 
трафик 

0.0 0.8 0.3 0.74 0.20 0.6 0.1 

Общо 32.2 32.9 32.4   48.2 12.9 
Тонове (милиони) Единици ползи (€) Ползи (милиони евро) Товари 

BAU Свободна Пътни такси Свободна Пътни такси Свободна Пътни такси 
Съществуващ 
трафик 

2.1 2.1 2.1 2.4 0.2 5.0 0.5 
Генериран 
трафик 

0.0 0.4 0.1 1.2 0.1 0.4 0.0 
Общо 2.1 2.5 2.2   5.5 0.5 
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Таблица 4.6 Брутна производствена горница (оператора на магистралата) и горница на 
потребителите на пътя  

Приходи и разходи (милиони евро) Ползи (млн.евро)  
BAU Свободна Пътни такси Свободна Пътни такси 

Пътници   
Приходи за оператора на магистралата 0.0 0.0 19.6 0.0 19.6 
Неочаквани оперативни разходи за 
потребителите на леки автомобили 

-76.4 -82.0 -77.9 -5.6 -1.5 
Общо -76.4 -82.0 -58.4 -5.6 18.1 
Товари   
Приходи за оператора на магистралата 0.0 0.0 8.9 0.0 8.9 
Неочаквани оперативни разходи за 
тежкотоварни автомобили 

-21.3 -26.1 -24.5 -4.7 -3.2 
Общо -21.3 -26.1 -15.6 -4.7 5.7 
 
 
Таблица 4.7 Държавни нетни приходи 

Общо приходи (милиони евро) Ползи (млн.евро) Данъци върху горивата 
BAU Свободна Пътни такси Свободна Пътни такси 

Пътници 68.8 73.9 70.2 5.0 1.3 
Товари 23.7 29.0 24.8 5.3 1.0 
 

Таблици 4.9 и 4.10 обобщават изчисленията на социалните разходи и ползи при двата варианта. 
Отчетените икономически нетни настоящи стойности и норми на възвръщаемост за двете 
алтернативи са следните: 
 
    Свободна магистрала Магистрала с пътни такси 
ИННС (млн. евро)  212.9    - 41.3 
ИНВ (%)   7.8    5.0 
Съотношение П/Р  1.3    0.9 

Резултатите от анализа показват наличието на значително предимство в изпълнението на 
показателите при варианта за свободна магистрала. В този случай трафикът на магистралата е 
много по-голям и вследствие на това както потребителите, така и обществото имат изгода, тъй 
като общата стойност на спестеното време е по-висока, а външните въздействия са по-ниски в 
сравнение с варианта с пътни такси. При въвеждането на система с пътни такси новата 
магистрала няма да бъде достатъчно използвана през първите години. Това се дължи на факта 
че, въпреки наличното задръстване по съществуващата мрежа, то не е достатъчно голямо, за да 
предизвика толкова значителен дял търсене, че да се заплаща за предимствата на по-висока 
скорост, които предоставя новата магистрала. Въвеждането на схема за таксуване единствено 
върху някои връзки от мрежата в този случай измества трафика от таксувания транспорт или 
връзки на мрежата до други не-таксувани връзки или видове транспорт. От гледна точка на 
благоденствието този вариант може да има по-малко благоприятни последици. Анализът показва, 
че за да се доведат до максимум нетните ползи от инвестицията е по-добре да се отложи 
въвеждането на система за таксуване до втори етап (т.е. когато темпът на растеж на потоците 
трафик е продължителен). 
 
4.1.5 Анализ на сценариите 
Изготвени са два анализа на сценариите за двете алтернативи, като всеки от тях отчита 20% 
промени в променливата базова стойност: 
- намаляване на стойността на икономиите на времето; 
- увеличаване на експлоатационните разходи за превозните средства; 
- увеличаване на инвестиционните разходи. 
Аанализът показва, че изпълнението на свободната магистрала е солидно, докато резултатите за 
магистралата с пътни такси са по-противоречиви. Класирането на двете алтернативи не е 
повлияно от стойностите, приложени към икономиите на времето и външните фактори. В 
действителност и при двата варианта проектът е осъществим от социално-икономическа 
гледна точка, дори когато се вземат предвид по-ниските стойности за външните фактори и 
икономии на времето. Резултатите от анализа на чувствителността са показани в следната 
таблица. 
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Таблица 4.8 Резултати от проекта при анализа на сценариите 
Магистрала с пътни такси ИНВ (%) ИННС (млн. евро) 

Базисен сценарий 5.0 -41.3 
-20% стойност на времето 3.8 -144.4 
+20% оперативни разходи за превозните 
средства 

4.8 -63.4 

+20% инвестиционни разходи 3.9 -158.0 
Свободна магистрала ИНВ (%) ИННС (млн. евро) 

Базисен сценарий 7.8 212.9 
-20% стойност на времето 6.2 72.1 
+20% оперативни разходи за превозните 
средства 

7.8 239.9 

+20% инвестиционни разходи 7.1 195.0 
 
4.1.6 Оценка на риска 
Направена е оценка на риска по отношение на инвестиционните разходи, които се очертават 
като критична променлива в анализа на чувствителността: завършена е единствено при 
избрания вариант, свободната магистрала и единствено за икономическия показател за 
изпълнение ИНВ. 
Допуска се асиметрично триъгълно разпределение на вероятността със следния диапазон стойности: 
инвестиционните разходи могат да бъдат по-ниски от изчислените с максимум 20% и не могат 
да бъдат по-високи от два пъти размера на изчислените разходи. Три основни предположения са 
извлечени от данните, събрани за други подобни проекти. Разпределението на вероятността е 
показано на Фиг. 4.1 
Фигура 4.1 Разпределение на вероятността на инвестиционните разходи, Триъгълник (0.8; 
1; 2)  
 

 
 
Резултатите от анализа са представени в следните фигури, които показват, че рисковете, 
свързани с проекта са високи, тъй като съществува 44,9% вероятност ИНВ да падне под 5,5%. 
Следователно резултатите от анализа предлагат включването на процедура за управление на 
риска при изпълнението на проекта. 
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Фиг. 4.2 Резултати от анализа на риска за ИНВ 
 

 
 
 
Фиг. 4.3 Резултати от анализа на риска за ИВ 
 

 
 

4.1.7 Финансов анализ 
Изготвен е финансов анализ за свободната магистрала и е избран като предпочитан от 
социално-икономическа гледна точка. 
Финансовите ресурси са запланувани както следва: 
- безвъзмездна помощ от ЕС => M€129 000 000 
- национален публичен принос => €723,000,000. 

Безвъзмездната помощ от ЕС се изчислява посредством прилагане на максимален процент, 
одобрен от оперативната програма (75%) към общите допустими разходи (€172,000,000), които 
представляват незначителна част от общите инвестиционни разходи. 
Финансовите показатели за изпълнение са следните: 
- Финансова нетна настояща стойност (инвестиция) ФННС(И)  €-755,593,000  
- Финансова норма на възвръщаемост (инвестиция) ФНВ(И)  -5.0%  
- Финансова нетна настояща стойност (капитал) ФННС(К)  €-641,616,000  
- Финансова норма на възвръщаемост (капитал) ФНВ(К)  -4.6%  
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Икономическият анализ показва, че въвеждането на схема за таксуване би понижило социално-
икономическата рентабилност на магистралата, тъй като част от допълнителния капацитет, 
предоставен от новата инфраструктура ще остане недостатъчно използван. Нетната социално-
икономическа загуба лесно би могла да се измери: тя представлява загубата в потребителската 
горница поради намаление на общия трафик и разликата от външните ползи на отклонения 
трафик. За трафика, който ще остане на магистралата няма загуба на ползи, тъй като цената, 
която плащат за магистралата представлява разход за потребителите, но полза за оператора на 
магистралата. Следователно въпросът от първостепенно значение тук е отклонението между 
икономически и финансови критерии. 

Докато отговорът е ясен от икономическа гледна точка (желателно е да се предпочете 
свободната магистрала), все пак от финансова гледна точка е интересно да се проучат 
възможни начини за поне частично възстановяване на разходите или частно участие във 
финансирането на проекта. 

От друга страна, след като са изчислени предимствата и недостатъците от въвеждането на 
схема за таксуване за пълно възстановяване на разходите, може да е възможно да се оцени дали 
от социална гледна точка има приемлив компромис между предимствата от въвеждането на 
някакви пътни такси и недостатъците по отношение на изпуснатите ползи. Чрез прилагане на 
модела на търсене към различни пътни такси е възможно да се установят тези пътни такси, 
които пораждат стойност от приходи, надхвърляща загубата на потребителски ползи, които 
възникват вследствие на намаляване на отклонения и новосъздадения трафик. 

От друга страна, за да се гарантира поток от частен капитал към проекта, би било интересно да 
се разгледат пътни такси в сянка (вж карето по-долу). Когато отклонението на трафик, което е 
скъпо от социална гледна точка поради въвеждане на пътни такси, се надвишава от намалените 
социални разходи на финансиране на публичния сектор поради частния капитал вложен в 
проекта, съпоставката предполага внимателна оценка на пределните разходи на публичните 
фондове в страната. 

Като трети вариант концесионерът може да поеме риск единствено по отношение на състоянието 
на актива и да не поема риск по отношение на трафика. Проектиране, строителство, 
финансиране и поддръжка е един от вариантите, който се разглежда при цялостния подход на 
публично-частното партньорство. Структурата на договор поставя силен акцент върху 
навременното завършване на проекта и подобряване на процесите за цялостно управление на 
проекта. 
 

АКЦЕНТ: ПЪТНИ ТАКСИ В СЯНКА 
Частното финансиране на транспортната инфраструктура изисква разходите на вносителя на проекта да бъдат 
отплатени посредством поток от приходи. При отсъствие на поток на приходите, частният сектор може да прояви 
готовност да финансира инфраструктурата и впоследствие да я експлоатира и поддържа въз основата на договор за 
предоставяне на услуги.  В рамките на такъв договор частната компания може да проектира, построи, финансира и 
експлоатира път и ще получава плащания свързани с трафика, ползващ изградения път, т. нар. “пътни такси в сянка”, 
по време на полезния живот на инвестицията. Подходът на “пътни такси в сянка” може да се разглежда като 
алтернатива на традиционния подход “pay as you go”. 
Подходът прехвърля както разходите по строителството, така и риска, свързан с трафика върху концесионера и 
следователно може да се приема като публично-частно партньорство (вж приложение Ж). Потребителите на пътя няма 
да бъдат таксувани, но ще се измерват обемите трафик, за да се изчисли сумата, изплатена на концесионера. 
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Таблица 4.9 Икономически анализ (милиони евро) – автомагистрала с пътни такси 
 КИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ПОЛЗИ                 
Потребителска 
горница 

 0.0 0.0 0.0 0.0 134 14 7 161 17 5 188 20 2 21 5 22 9 24 2 25 6 26 9 

Времеви ползи  0.0 0.0 0.0 0.0 37.1 38.7 40.3 42.0 43.6 45.2 46.8 48.5 50.1 51.7 53.3 

Оперативни разходи за 
превозните средства 
(очаквани) 

 0.0 0.0 0.0 0.0 -23.7 -24.0 -24.2 -24.5 -24.8 -25.0 -25.3 -25.6 -25.9 -26.1 -26.4 

Брутна 
производствена 
горница и горница на 
потребителите на пътя 

 0.0 0.0 0.0 0.0 23 8 24 0 24 2 24 4 24 6 24 8 25 0 25 2 25 4 25 6 25 8 

Пътни такси  0.0 0.0 0.0 0.0 28.4 28.8 29.1 29.5 29.8 30.2 30.6 30.9 31.3 31.6 32.0 

Оперативни разходи за 
превозните средства 
(неочаквани) 

 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.7 -4.8 -4.9 -5.1 -5.2 -5.4 -5.5 -5.7 -5.8 -6.0 -6.1 

Нетни приходи за 
държавата 

 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.1 3.2 

Нетни екологични 
ползи 

 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 •0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0 1 

Намаляване на пътни 
злополуки 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

ОБЩО ПОЛЗИ  0.0 0.0 0.0 0.0 39.5 41.2 42.8 44.5 46.1 47.8 49.4 51.1 52.8 54 4 56.1 

 
РАЗХОДИ                 
Инвестиционни 
разходи 

                

Строителни работи 0.794 87.3 120.7 129.4 95.3            
Пътни възли 0.794 45.6 45.6 45.6 45.6            
Придобиване на земя 1.000 14.7 14.2 14.7 14.7            
Общи разходи 0.998 10.5 10.5 10.5 10.5            
Други разходи 0.998 4.5 4.5 4.5 4.5            
Общо инвестиционни 
разходи 

 162.6 195.5 204.7 170.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Оперативни разходи 
(оператор на 
магистралата) 

      

Поддръжка 0.573 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Общи разходи 0.998 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5

Общо оперативни 
разходи 

 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0

ОБЩО РАЗХОДИ  162. 
6 

195.5 204.7 170.6 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.9 4.9 4.9 5.0 50 

                 

НЕТНИ ПОЛЗИ  62.6 -196.0 -204.7 -170.6 35.5 37.2 38.8 40.4 42.1 43.7 44.5 46.1 47.8 49.4 51.0 

 
 КИ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ПОЛЗИ                 

Потребителска горница  28.3 29.6 31.0 32.3 33.6 34.8 36.1 37.3 38.6 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 

Времеви ползи  54.9 56.6 58.2 59.8 59.8 62.7 64.1 65.5 66.9 68.4 68.4 68.4 68.4 68.4 68.4 

Оперативни разходи за 
превозните средства (очаквани) 

 -
26.7 

-
26.9 

-
27.2 

-
27.5 

-
27.7 

-
27.8 

-
28.0 

-
28.2 

-
28.4 

-
28.6 

-
28.6 

-
28.6 

-
28.6 

-
28.6 

-
28.6 

Брутна производствена 
горница и горница на 
потребителите на пътя 

 26.1 26.3 26.5 26.7 26.8 27.0 27.1 27.3 27.4 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 27.6 

Пътни такси  32.3 32.7 33.0 33.4 33.6 33.8 34.0 34.3 34.5 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 

Оперативни разходи за 
превозните средства 
(неочаквани) 

 -6.2 -6.4 -6.5 -6.7 -6.8 -6.8 -6.9 -7.0 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 

Нетни приходи за държавата  3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 

Нетни екологични ползи  -0.1 -0.1 -0.1 •0.1 -0.1 -0.1 •0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 

Намаляване на пътни 
злополуки 

 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

ОБЩО ПОЛЗИ  57.7 59.4 61.0 62.7 64.1 65.6 67.0 68.5 69.9 71.4 71.4 71.4 71.4 71.4 71.4 

 
РАЗХОДИ                 
Инвестиционни разходи                 
Строителни работи 0.794                
Пътни възли 0.794                
Придобиване на земя 1.000                
Общи разходи 0.998                
Други разходи 0.998                
Общо инвестиционни разходи  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -293.5 

Оперативни разходи 
(оператор на магистралата) 

                

Поддръжка 0.573 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 3.3 3.3 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Общи разходи 0.998 3.5 3.5 3.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
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Общо оперативни разходи  5.0 5.0 5.0 6.6 6.6 6.6 7.7 7.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7

ОБЩО РАЗХОДИ  5.0 5.0 5.0 6.6 6.6 6.6 7.7 7.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 -284.8

      
НЕТНИ ПОЛЗИ  52.7 54.3 56.0 56.0 57.5 58.9 59.3 60.7 61.3 62.7 62.7 62.7 62.7 62.7 356.2

 
Сконтов процент 5.5% 
ИННС -41.3 % 
ИНВ 5.0% 
Съотношение П/Р 0.9 

 
Таблица 4.10 Икономически анализ (милиони евро) – свободна автомагистрала 
 КИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ПОЛЗИ                 
Потребителска горница  0.0 0.0 0.0 0.0 53.7 56.1 58.4 60.8 63.2 65.6 68.0 70.3 72.7 75.1 77.5 

Времеви ползи  0.0 0.0 0.0 0.0 59.9 62.5 65.0 67.6 70.1 72.6 75.2 77.7 80.3 82.8 85.3 

Оперативни разходи за превозните 
средства (очаквани) 

 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.3 -6.4 -6.6 -6.7 -6.9 -7.1 -7.2 -7.4 -7.6 -7.7 -7.9 

Брутна производствена горница и 
горница на потребителите на пътя 

 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.3 -10.6 -10.8 -11.1 -11.3 -11.6 -11.8 -12.1 -12.3 -12.6 -12.8 

Пътни такси  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Оперативни разходи за превозните 
средства (неочаквани) 

 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.3 -10.6 -10.8 -11.1 -11.3 -11.6 -11.8 -12.1 -12.3 -12.6 -12.8 

Нетни приходи за държавата  0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.5 10.8 11.0 11.3 11.6 11.8 12.1 12.3 12.6 12.8 

Нетни екологични ползи  00 0.0 0.0 0.0 -0 3 -0 3 -0 3 -0 3 -0 3 -0 3 -0 3 -0 3 -0 3 -0 3 -0 3 

Намаляване на пътни злополуки  00 0.0 0.0 0.0 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 

ОБЩО ПОЛЗИ  00 0.0 0.0 0.0 53. 4 55 .8 58. 2 60.6 63. 0 65. 4 67. 7 70.1 72 .5 74. 9 77. 3 

 
РАЗХОДИ                 
Инвестиционни разходи                 
Строителни работи 0.794 77.2 115.7 113.8 91.9            
Пътни възли 0.794 45.6 45.6 45.6 45.6            
Придобиване на земя 1.000 14.7 14.2 14.7 14.7            
Общи разходи 0.998 10.5 10.5 10.5 10.5            
Други разходи 0.998 4.5 4.5 4.5 4.5            
Общо инвестиционни разходи  152.5 190.5 189.1 167.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Оперативни разходи (оператор на 
магистралата) 

                

Поддръжка 0.573 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Общи разходи 0.998 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 

Общо оперативни разходи  0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 

ОБЩО РАЗХОДИ  152.5 190.5 189.1 167.2 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 

                 

НЕТНИ ПОЛЗИ  -152.5 -191.0 -189.1 -167.2 49.5 51.9 54.2 56.6 59.0 61.4 62.9 65.3 67.6 70.0 72.4 

 
 
 КИ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ПОЛЗИ                 
Потребителска 
горница 

 79.8 82.2 84.6 87.0 88.9 90.9 92.9 94.9 96.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 

Времеви ползи  87.9 90.4 93.0 95.5 97.6 99.7 101.7 103.8 105.9 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 

Оперативни разходи за 
превозните средства 
(очаквани) 

 -8.1 -8.2 -8.4 -8.5 -8.6 -8.7 -8.8 -8.9 -9.0 -9.1 -9.1 -9.1 -9.1 -9.1 -9.1 

Брутна 
производствена 
горница и горница на 
потребителите на пътя 

 -13.1 -13.3 -13.6 -13.8 -14.0 -14.1 -14.3 -14.4 -14.6 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7 

Пътни такси  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Оперативни разходи за 
превозните средства 
(неочаквани) 

 -13.1 -13.3 -13.6 -13.8 -14.0 -14.1 -14.3 -14.4 -14.6 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7 -14.7 

Нетни приходи за 
държавата 

 13.1 13.3 13.6 13.8 14.0 14.1 14.3 14.4 14.5 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 

Нетни екологични 
ползи 

 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 

Намаляване на пътни 
злополуки 

 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

ОБЩО ПОЛЗИ  -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ОБЩО ПОЛЗИ  79.7 82.1 84.5 86.8 88.8 90.8 92.8 94.8 96.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 

 
РАЗХОДИ                 
Инвестиционни 
разходи 

                

Строителни работи 0.794                
Пътни възли 0.794                
Придобиване на земя 1.000                
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Общи разходи 0.998                
Други разходи 0.998                
Общо инвестиционни 
разходи 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -279.9 

Оперативни разходи 
(оператор на 
магистралата) 

                

Поддръжка 0.573 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 3.3 3.3 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

Общи разходи 0.998 3.4 3.4 3.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 

Общо оперативни 
разходи 

 4.9 4.9 4.9 6.5 6.5 6.5 7.6 7.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 

ОБЩО РАЗХОДИ  4.9 4.9 4.9 6.5 6.5 6.5 7.6 7.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 -271.3 

                 

НЕТНИ ПОЛЗИ  74.7 77.1 79.5 80.3 82.3 84.3 85.1 87.1 88.3 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 370.1 

 
Сконтов процент 5.5% 
ИННС 212.9 % 
ИНВ 7.8% 
Съотношение П/Р 1.3 

 
Таблица 4.11 Финансова възвръщаемост на инвестицията (милиони евро) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ПРИХОДИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Строителни работи 97.2 145.7 143.4 115.8            

Пътни възли 57.5 57.5 57.5 57.5            

Придобиване на земя 15.0 14.5 15.0 15.0            

Общи разходи 10.5 10.5 10.5 10.5            

Други разходи 4.5 4.5 4.5 4.5            

ОБЩО 
ИНВЕСТИЦИОННИ 
РАЗХОДИ 

184.7 232.7 230.9 203.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Поддръжка 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 

Общи разходи 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 

ОБЩО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1 

ОБЩО ИЗХОДЯЩИ 
ПОТОЦИ 

184.7 232.7 230.9 203.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1 

                

НЕТЕН ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

-184.7 -232.7 -230.9 -203.3 -4.4 -4.4 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -6.0 -6.1 -6.1 -6.1 -6.1 

 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ПРИХОДИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 340.6 

Строителни работи                
Пътни възли                
Придобиване на земя                
Общи разходи                
Други разходи                
ОБЩО ИНВЕСТИЦИОННИ 
РАЗХОДИ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Поддръжка 2.7 2.7 2.7 3.9 3.9 3.9 5.8 5.8 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 

Общи разходи 3.4 3.4 3.4 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 

ОБЩО ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

6.1 6.1 6.1 8.2 8.2 8.2 10.2 10.2 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 

ОБЩО ИЗХОДЯЩИ 
ПОТОЦИ 

6.1 6.1 6.1 8.2 8.2 8.2 10.2 10.2 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 

                
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК -6.1 -6.1 -6.1 -8.2 -8.2 -8.2 -10.2 -10.2 -11.6 -11.6 -11.6 -11.6 -11.6 -11.6 329.0 

 
Сконтов процент 5.0% 
ФННС(И) -755.6 
Съотношение П/Р(И) -5.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 154

 
 
 
Таблица 4.12 Финансова възвръщаемост на капитала (милиони евро) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Приходи 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Остатъчна 
стойност 

               

ОБЩО 
ВХОДЯЩИ 
ПОТОЦИ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Местен принос                

Регионален 
принос 

               

Национален 
принос 

156.8 197.5 196.0 172.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ОБЩО 
НАЦИОНАЛЕН 
ПУБЛИЧЕН 
ПРИНОС 

156.8 197.5 196.0 172.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Поддръжка 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 

Общи разходи 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 

ОБЩО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 

ОБЩО 
ИЗХОДЯЩИ 
ПОТОЦИ 

156.8 197.5 196.0 172.6 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 

                

НЕТЕН 
ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

-156.8 -197.5 -196.0 -172.6 -4.4 -4.4 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -6.0 -6.0 -6.1 -6.1 -6.1 

 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Приходи 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Остатъчна стойност               340.6 

ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 340.6 

Местен принос                
Регионален принос                
Национален принос 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ОБЩО НАЦИОНАЛЕН 
ПУБЛИЧЕН ПРИНОС 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Поддръжка 2.7 2.7 2.7 3.9 3.9 3.9 5.8 5.8 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 

Общи разходи 3.4 3.4 3.4 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 

ОБЩО ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

6.1 6.1 6.1 8.2 8.2 8.2 10.2 10.2 11.5 11.5 11.5 11.6 11.6 11.6 11.6 

ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ 6.1 6.1 6.1 8.2 8.2 8.2 10.2 10.2 11.5 11.5 11.5 11.6 11.6 11.6 11.6 

                
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК -6.1 -6.1 -6.1 -8.2 -8.2 -8.2 -10.2 -10.2 -11.5 -11.5 -11.5 -11.6 -11.6 -11.6 329.0 

 
 
Сконтов процент 5.0% 
ФННС(К) -641.6% 
ФНВ (К) -4.6% 
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Таблица 4.13 Финансова устойчивост – млн. евро 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Безвъзмездна 
помощ от ЕС 

27.9 35.2 34.9 30.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Местен принос                

Регионален принос                

Национален 
принос 

156.8 197.5 196.0 172.6            

Общо 
национален 
публичен принос 

156.8 197.5 196.0 172.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Оперативни 
субсидии 

    4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 

ФИНАНСОВИ 
РЕСУРСИ 

184.7 232.7 230.9 203.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 

Пътнически 
ревозни средства 

               

Товарни превозни 
средства 

               

ОБЩО 
ПРИХОДИ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ОБЩО 
ВХОДЯЩИ 
ПОТОЦИ 

184.7 232.7 230.9 203.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 

Строителни 
работи 

97.2 145.7 143.4 115.8            

Пътни възли 57.5 57.5 57.5 57.5            

Придобиване на 
земя 

15.0 14.5 15.0 15.0            

Общи разходи 10.5 10.5 10.5 10.5            

Други разходи 4.5 4.5 4.5 4.5            

Общо 
инвестиционни 
разходи 

184.7 232.7 230.9 203.3            

Поддръжка 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 

Общи разходи 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 

Общо оперативни 
разходи 

0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 

ОБЩО 
ИЗХОДЯЩИ 
ПОТОЦИ 

184.7 232.7 230.9 203.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 

                

НЕТЕН 
ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

КУМУЛАТИВЕН 
ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Безвъзмездна помощ от ЕС 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Местен принос                

Регионален принос                

Национален принос                

Общо национален публичен 
принос 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Оперативни субсидии 6.1 6.1 6.1 8.2 8.2 8.2 10.2 10.2 11.5 11.5 11.5 11.6 11.6 11.6 11.6 

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 6.1 6.1 6.1 8.2 8.2 8.2 10.2 10.2 11.5 11.5 11.5 11.6 11.6 11.6 11.6 

Пътнически превозни средства                

Товарни превозни средства                

ОБЩО ПРИХОДИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ 6.1 6.1 6.1 8.2 8.2 8.2 10.2 10.2 11.5 11.5 11.5 11.6 11.6 11.6 11.6 

Строителни работи                

Пътни възли                

Придобиване на земя                

Общи разходи                

Други разходи                

Общо инвестиционни разходи                

Поддръжка 2.7 2.7 2.7 3.9 3.9 3.9 5.8 5.8 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 

Общи разходи 3.4 3.4 3.4 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 

Общо оперативни разходи 6.1 6.1 6.1 8.2 8.2 8.2 10.2 10.2 11.5 11.5 11.5 11.6 11.6 11.6 11.6 

ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ 6.1 6.1 6.1 8.2 8.2 8.2 10.2 10.2 11.5 11.5 11.5 11.6 11.6 11.6 11.6 

                

НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

КУМУЛАТИВЕН ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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4.2 Примерен казус: инвестиция в железопътна линия 

4.2.1 Въведение 
Правителството на дадена държава, която има право на подпомагане по програмите на 
Кохезионния фонд, планира да подобри железопътната връзка по коридор, минаващ през един 
от най-гъсто населените региони в страната. Понастоящем предлагането на транспортни услуги 
в тази зона се състои от сравнително остарял единичен железопътен път с дължина 215 км и 
добре развита, но претоварена пътна мрежа. Напоследък железопътната линия губи товарния си 
трафик, поради по-бързото транспортиране с тежкотоварни автомобили, а пътния трафик – 
поради частните леки автомобили. 

Задръстванията по пътищата особено силно засягат мрежата в близост до големите градове, а ж.п. 
линията не е в състояние да предложи конкурентно обслужване: влаковете се движат с бавна 
скорост и предлаганите услуги не са надеждни. Главната цел на проекта е да развие 
висококачествена железопътна връзка за пътници и товари, като подобри съществуващата 
линия. Очаква се подобрената ж.п. връзка да е от полза за околната среда и да намали нуждата 
от изграждане на допълнителен шосеен капацитет. Една от целите на националния план за 
транспорта е изместване на трафика на пътници и стоки от шосейния път към ж.п. линията, за 
да се намали задръстването и да се ограничат емисиите от CO2 и замърсяването на въздуха, 
особено в по-гъсто населените райони, където излагането на вредните емисии е по-голямо. 
Освен това се очаква подобрената ж.п. линия да допринесе за ускоряване на регионалното 
развитие. Допълнителен стимул за подобряване на ж.п. линията е предвиденото в близко 
бъдеще въвеждане на Евровинетката, която предполага система за заплащане на такси от 
тежкотоварни автомобили за ползване на пътищата. 

За да постигне тези цели правителството решава да проучи осъществимостта на възможните 
инвестиционни варианти. Техническата осъществимост на проекта е потвърдена, тъй като не 
съществуват специфични пречки или други физически ограничения на територията на ж.п. 
линията. Предварително проучване на няколко варианта за техническо развитие, на базата на 
предварителна оценка на инвестиционните разходи и потенциалния трафик, води до подбора на 
два основни варианта, които следва да бъдат оценени спрямо сценария “да се работи както 
обикновено”. 
- да се работи както обикновено: ж.п. линията ще продължи да функционира в сегашното си 

състояние и ще изгуби по-нататъшни дялове от пътнически и товарен трафик. Това 
предполага предвиждане на задръстване за в бъдеще, особено около големите градове 
поради увеличаване на товарния трафик в региона. Основният проблем е свързан със 
замърсяването на въздуха, което значително ще се увеличи в резултат на доминиране на 
шосейния вид транспорт при превоза на товари; 

- вариант 1: решение с ограничени инвестиции, което гарантира подобрение в надеждността 
на ж.п. линията, въпреки че това ще породи единствено пределни ползи по отношение на 
смяна на вида транспорт и намаляване на екологичните и социални разходи; 

- вариант 2: решение, което отразява един по-амбициозен план за пълна модернизация на 
съществуващата железопътна линия. 

Съществуващите железопътни услуги се експлоатират от две частни компании, една за 
транспорт на пътници и другата – за товарен транспорт докато самата инфраструктура е 
собственост на правителството и се управлява от държавна фирма. 

4.2.2 Анализ на трафика 
Двата подбрани варианта са анализирани с оглед на въздействието, което ще имат върху 
пътническите и товарни потоци в съпоставка със сценария “да се работи както обикновено”, по 
целия коридор. Някои участъци от съществуващата ж.п. линия са в много лошо състояние и 
това ще окаже отрицателно въздействие върху капацитета на железопътната инфраструктура и 
надеждността на предлаганите услуги. Понастоящем линията работи с максимален капацитет. 
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Не е възможно да се предоставят допълнителни влакове, въпреки потенциалното търсене, особено 
по отношение на товари, превозвани към местното пристанище, които биха могли да се изместят от 
шосейния трафик към железопътния, ако се предостави допълнителен капацитет. 
 
Инвестицията при вариант 1 вероятно ще доведе до средно увеличаване на търсенето на 
пътнически и товарен транспорт. Освен това ще спре тенденцията на намаляващата 
конкурентноспособност на ж.п. линията и модалния дял на ж.п. линията ще бъде малко по-
нисък от настоящия, но ще спечели от очаквания растеж в цялостното търсене на 
транспортните услуги. 
Вариант 2 обаче ще доведе до още по-голямо увеличаване на търсенето от страна на пътниците 
и товарните превози, тъй като капацитетът ще бъде значително по-висок отколкото при 
вариант 1, като дялът на ж.п. транспорта ще покаже положителна тенденция. 
Следните таблици илюстрират прогноза за трафика и предлаганите услуги и при двата варианта. 
Таблица 4.14 Прогноза за трафика и предоставяните услуги 
 BAU Вариант 1 Вариант 2 

 Дневно Годишно Дневно Годишно Дневно  Годишно 

Очаквани обеми на трафика 

Тонове       
Година на откриване 1,400 308,000 7,200 1,584,000 14,400 3,168,000 

15-та година 1,400 308,000 8,113 1,784,860 16,226 3,569,720 
Пътници       
Година на откриване 17,500 6,300,000 30,000 10,800,000 48,000 17,280,000 

15-та година 17,500 6,300,000 33,805 12,169,800 54,088 19,471,680 
Брой влакове 

Товари       
Година на откриване 2 440 12 2,640 24 5,280 

15-та година 2 440 14 3,080 28 6,160 

Пътници       
Година на откриване 70 

 

25,200 
 

100 36,000 160 57,600 

15-та година 70 25,200 112 40,320 180 64,800 
 
4.2.3 Инвестиционни разходи 
Втората стъпка при оценката е изчисляването на финансовите разходи за обновяване на ж.п. 
линията. Инженерите по проекта са предоставили предварителни разчети на финансовите 
инвестиционни разходи, които показват съвместимост с очаквания обем на трафика. След като 
е проверена възможността за по-нататъшно развитие на техническата осъществимост са 
предоставени подробни разчети на разходите за двата варианта. 
Таблица 4.15 Инвестиционни разходи (€) 

Вариант 1 Вариант 2  
Милиони % Милиони % 

Строителни работи 506.0 65.2 1058.1 63.7 
Оборудване 126.5 16.3 293.9 17.7 
Непредвидени разходи 77.6 10.0 166.9 10.1 
Други разходи 66.0 8.5 141.3 8.5 
ОБЩО 776.1 100.0 1660.2 100.0 

 
Разходите за поддръжката на железопътната линия включват разходи за поддръжка на релсите, 
сигнализация, телекомуникация, управляващи системи и района около ж.п. инфраструктурата. 
Разходите са изчислени за всяка година, разделени на основни компоненти (персонал, 
материали, разходи за превоз на товари и превоз на пътници) за “сценария да се работи както 
обикновено” и двата варианта, като за всеки вариант е отчетен очакваният обем трафик. 
Разчетите отразяват разходите за извършване на необходимата работа по поддръжката, която се 
изисква за осигуряване на определено ниво на предоставяните услуги. 
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4.2.4 Икономически анализ 
Ползите от двата варианта се измерват по отношение на: 
- икономии на време за пътниците от съществуващия ж.п. трафик, като цените са еднакви за 
всички алтернативи; 
- спестени разходи за съществуващия товарен трафик, дължащи се на намаление на цените, 

което е резултат от намалените пределни разходи вследствие на обновяването на 
железопътната линия61. 

- икономии на време и разходи за трафика от пътници, отклонен от пътя към ж.п. линията; 
- намаляване на замърсяването на въздуха в резултат на изместване на трафика на товари и 
пътници от пътя към ж.п. линията; 
- намаляване на емисиите CO2 в резултат на изместването на трафика на товари и пътници от 
пътя към ж.п. линията; 

 

- намаляване на пътните катастрофи в резултат на изместването на трафика на товари 
и пътници от пътя към ж.п. линията.  
 
Икономическите ползи от двата варианта могат да бъдат обобщени в следните две 
категории: 
- промени в потребителската горница, представени от промени в съвкупните разходи на 
потребителите; 
- промени в производствената горница (оператор на ж.п. линията) и в потребителската горница; 
- намаляване на отрицателните външни въздействия в резултат на отклонението на трафика 

от пътя към ж.п. линията (замърсяване на въздуха, емисии от CO2, пътни катастрофи). 
Таблица 4.16 обобщава единицата съвкупни разходи за едно пътуване за пътници и товарен 
превоз 
 
Таблица 4.16 Разходи за едно пътуване (€) 
 Сценарий BAU Вариант 1 Вариант 2 
Пътници 
Ж.П 
Времеви разходи 28.6 25.0 22.3 
Тарифи 16.7 16.7 16.7 
Съвкупни разходи 45.2 41.7 39.0 
Пътища 
Времеви разходи 25.1 24.9 24.3 
Оперативни разходи (включително данъци) 17.6 17.6 17.6 
Съвкупни разходи 42.7 42.4 41.8 
Товари (тон) 
ж.п. тарифи 11.6 6.5 6.5 
Пътни тарифи 12.9 12.9 12.9 

4.2.4.1 Потребителска горница 
Потребителската горница за пътниците е изчислена в зависимост от т.нар. “правило на 
половината” за всички потребители на ж.п. линията и за потребителите, оставащи на пътната 
мрежа, които имат полза от намаленото задръстване. Следната таблица посочва обемите 
трафик при трите варианта (да се работи както обикновено, 1 и 2) и единиците ползи за 
различните потоци. Единиците ползи за съществуващия трафик са изчислени като разликата 
между съвкупните разходи (тарифи за товари) с и без изпълнението на проекта62. Единицата 
полза за товари е разликата в тарифите на ж.п. транспорта63, не се отчита стойност на времето за 
стоките предвид ниската стойност на стоките и спестеното ограничено време. За тези, които 

                                                 
61 В този илюстративен пример се приема, че правилата за ценообразуване за оператора са представени посредством фиксирана 
добавка върху пределните разходи. Вж примерен казус 4 и четвърта глава за разяснение на неочакваните оперативни разходи за 
потребителите. 
62 Например, единицата полза за първоначални потребители на вариант 1 е (€45,2 - €41,7) =€3,6 Съвкупната полза е € 3,6*6,3 
милиона пътници = 22,6 милиона евро 
63 Например, единицата полза за потребителите на товарния ж.п. транспорт на вариант 2 е (€11,6 - €6,5) =€5,1 
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променят вида транспорт и за потребителите, оставащи на пътя единицата полза се равнява на 
половината от разликата на съвкупните разходи съответно на ж.п. и пътния транспорт64. 
 
Таблица 4.17 Потребителска горница 

Пътници (милиони) Единици ползи (€) Ползи (милиони евро) Пътници 
BAU Вариант 1 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 2 

Ж.П. 
Първоначални 
потребители 

6.3 6.3 6.3 3.58 6.27 22.6 39.5 

Потребители, 
сменящи вида 
транспорт 

0.0 4.5 11.0 1.79 3.14 8.1 34.4 

Общо 6.3 10.8 17.3   30.6 73.9 
Пътища 

Потребители 40.7 36.2 29.7 0,22 0.96 8.0 28.5 
Съвкупна 
потребителска 
горница 

     38.6 102.4 

Пътници (милиони) Единици ползи (€) Ползи (милиони евро) Товари 
BAU Вариант 1 Вариант 2  BAU Вариант 1 Вариант 2 

Ж.П.        
Първоначални 
потребители 

0.3 0.3 0.3 5.16 5.16 1.6 1.6 

Потребители, 
сменящи вида 
транспорт 

0.0 1.3 2.9 2.58 2.58 3.3 7.4 

Общо 0.3 1.6 3.2   4.9 9.0 
Пътища 
Потребители 64.7 63.4 61.8 0.04 0.17 2.7 10.4 
Общо      7.6 19.4 

4.2.4.2 Производствена горница и нетни приходи на правителството 
Производствената горница се изчислява като сума от промените в горницата на ж.п. оператора 
плюс промените в горницата на потребителите на пътя вследствие на изместване на търсенето 
от пътен към ж.п. транспорт (промени в горницата на пътните оператори на товарен транспорт 
плюс промени в неочакваните разходи за потребителите на леки автомобили). Горницата на 
ж.п. оператора се изчислява като разлика между приходите от тарифи и пределните разходи от 
производството на услуги. 
Промените в нетните приходи на правителството зависят от промените в данъците върху 
горивата вследствие на скъсеното разстояние, пропътувано по пътя и други данъци върху ж.п. 
транспорта. 
Таблица 4.18 Производствена горница 

Приходи и Разходи (милиони евро) Ползи (милиони евро)  
Пътници BAU 

(а) 
Вариант 1 

(б) 
Вариант 2 

(в) 
Вариант 1 

(б) – (а) 
Вариант 2 

(в) – (а) 
Ж.П. 
Оперативни разходи -184.7 -283.5 -470.0 -98.8 -285.3 
Приходи от тарифи 209.9 359.8 575.7 149.9 365.8 
Общо 25.3 76.4 105.7 51.2 80.5 
Пътища      
Неочаквани оперативни разходи за 
потребителите на леки автомобили 

-177.3 -157.7 -129.5 19.6 47.8 

Общо производствена горница    70.8 128.3 
Държавен бюджет      
Данъци върху горивата 366.1 325.6 267.3 -40.5 -98.7 
Други данъци 40.6 58.1 92.9 17.4 52.2 
Общо приходи за държавния бюджет 406.7 383.7 360.2 -23.0 -46.5 

Приходи и Разходи (милиони евро) Ползи (милиони евро)  
Товари BAU 

(а) 
Вариант 1 

(б) 
Вариант 2 

(в) 
Вариант 1 

(б) – (а) 
Вариант 2 

(в) – (а) 
Ж.П. 
Оперативни разходи -0.8 -4.7 -9,4 -3,9 -8,6 
Приходи от тарифи 7.2 20.4 40,9 13,3 33,7 
Общо 6.4 15.7 31,4 9,4 25,1 
Пътища      
Финансови разходи за производството -804.1 -785.5 -758.3 18.5 45.8 
Приходи от тарифи 834.4 817.9 797.5 -16.5 -36.9 
Общо 30.3 32.4 39.2 2.1 8.9 

                                                 
64 Например, единицата полза за потребителите, които сменят вида транспорт при вариант 2 е (€45.2 - €39) = €6.2/2 = €3.1 



 160

Общо производствена горница    11.4 33.9 
Държавен бюджет      
Данъци върху горивата 327.4 320.0 309.7 -7.3 -17.6 
Други данъци 0.2 1.0 1.9 0.8 1.8 
Общо приходи за държавния бюджет 327.5 321.0 311.7 6.5 15.8 
 
Финансовите инвестиционни разходи са коригирани с отчитане на фискалните компоненти. 
Разходите за персонала са коригирани с приспадане на националните осигурителни вноски и 
данъчното облагане върху доходите. Конверсионният индекс е равен на 0,74, тъй като за този 
район е отчетена най-ниската приемлива надница (reservation wage), поради високата 
безработица. 
Към инвестиционните и експлоатационните разходи, както и към пътните такси и остатъчната 
стойност са приложени специфични конверсионни индекси, изчислени като среднопретеглена 
величина от отделните компоненти на конверсионните индекси (вж следната таблица). 
Таблица 4.19 Конверсионен индекс за всеки вид разход  

Вид разход КИ Бележки 

Труд 0.747 Надница в сянка за неконкурентния пазар на труда 

Суровини 1.000 Търгуеми стоки: стандартен конверсионен индекс 

Превоз на пътници 0.777 44% труд, 19,4% дизелово гориво, 36,6% други 

Строителни дейности 0.867 35% труд, 45% суровини, 20% превоз на пътници 

Оборудване 0.918 20% труд, 66% суровини, 14% превоз на пътници 

Поддръжка 0.835 58% труд, 33,9% суровини, 7,7% превоз на пътници 

 

Показателите за икономическото изпълнение на двата варианта са обобщени в следната 
таблица и се посочват подробни потоци на разходите и ползите (вж таблици 4.21 и 4.22). 
Референтният социален сконтов коефициент е 5,5%.  Резултатите показват, че и двата 
инвестиционни пакета са икономически надеждни. Както е показано по-долу, вариант 2 дава 
най-добрите резултати по отношение на ННС, докато вариант 1 показва пределно по-висока 
ИНВ. Вариант 1 – обновяване на съществуващата линия - показва по-ниска нетна настояща 
стойност от вариант 2. Разликата в нетните настоящи ползи при двата варианта е много по-
голяма отколкото разликата в инвестиционните разходи. Обемът трафик, който ще бъде 
привлечен от напълно възобновената линия оправдава напълно високите инвестиционни 
разходи. В дългосрочен план този резултат ще се прояви още по-силно благодарение на 
политиките за таксуване на тежкотоварен пътен транспорт, които ще влязат в сила в близките 
години и които ще насърчават изместването на вида транспорт от пътен към железопътен по 
отношение на товарния транспорт. 
     Вариант 1    Вариант 2 
- ИННС (млн.евро)    938.1     1,953.3 
- ИНВ (%)     15.1     14.9 
- Съотношение П/Р    2.5     2.4 

4.2.5 Анализ на сценариите 
Като се има предвид предварителната дефиниция на някои инвестиции, променливостта на 
очаквания трафик и ограниченото познаване на единица разходи, резултатите от 
икономическия анализ подлежат на известна несигурност. В този случай от голямо значение са 
прогнозите за трафика, тъй като основната цел на проекта е да се увеличи делът на 
железопътния транспорт по този коридор и да се оптимизира използването на съществуващия 
капацитет с оглед намаляване на външните въздействия от пътния транспорт. Следователно, за 
да се оцени солидността на анализа е изготвен анализ на песимистичен сценарий за двете 
алтернативи като инвестиционните разходи са увеличени с 30%, а търсенето на транспорта е 
намалено с 30%. 
Въздействието на новите сценарии върху нетната настояща стойност и икономическата норма 
на възвръщаемост са показани в следната таблица. Класирането на двата проекта остава едно и 
също, но при песимистичния сценарий показателите за изпълнение на двата варианта стават 
отрицателни величини, като за вариант 1 те са силно отрицателни, а за вариант 2 незначително 
отрицателни. 
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Таблица 4.20 Резултати от проекта при анализа на сценариите 
 ИНВ (%) ИННС (млн. евро) 
Вариант 1   
Базов случай 15.1 938.1 
Песимистичен сценарий 1.9 - 347 
Вариант 2   
Базов случай 14.9 1,953.3 
Песимистичен сценарий 4.5 - 127 

 
4.2.6 Оценка на риска 
Представена е оценка на риска по отношение на инвестиционните разходи, които се 
очертават като критична променлива в анализа на чувствителността: За вариант 2 е 
изготвена оценка на риска. Като се взема предвид липсата на данни от предишни подобни 
инвестиции се приема тристранно разпределение със следния диапазон от стойности: 
висок разчет, в който инвестиционните разходи са три пъти по-високи от изчислената 
“най-добре отгатната стойност" и по-ниска стойност, при която инвестиционните разходи 
са 10% по-ниски от “най-добре отгатната стойност”. Това силно песимистично допускане се 
основава на исторически данни, които показват тенденция на систематична склонност към 
оптимизъм при инвестиции в железопътния транспорт. Предвид приетия диапазон от 
стойности резултатът е асиметрично триъгълно разпределение на вероятността. 
Фигура 4.4 Разпределение на вероятността на инвестиционните разходи. Триъгълник 
(0.9; 1; 3)  

 
Резултатите от оценката на риска, показани на фигура 4.5 и 4.6 са изключително 
положителни: избраният вариант е сравнително солиден, тъй като съществува едва 7% 
вероятност ИНВ да падне под 5,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 162

Фиг. 4.5 Резултати от анализа на риска за ИНВ 
 

 
 
 
Фиг. 4.6 Резултати от анализа на риска за ИНВ 
 

 
 
 
4.2.7. Финансов анализ 
Обновяването на железопътната линия ще бъде приключено в рамките на 3 години и новата 
ж.п. линия ще бъде въведена в експлоатация след четвъртата година. Обновяването на линията 
и в двата варианта ще бъде завършено без да предизвика прекъсване на вече предлаганите 
услуги. Не е желателно времевият хоризонт да надхвърля икономически полезния живот на 
проекта и особено полезния живот на най-трайните му елементи. В този случай времевият 
хоризонт на инвестицията е 30 години и предвид компонентите на инвестицията, остатъчната 
стойност извън обхвата на оценъчния период е изчислена на 50%. 
Съвкупните финансови разходи, изчислени за инвестицията възлизат на €1 660 000 000, като не 
се предвиждат повече мащабни разходи за двете съществуващи ж.п. гари. Годишните разходи за 
поддръжката възлизат на €26 800 000 в годината на откриването и се очаква да останат постоянни 
за целия период на експлоатация. 
Финансовите входящи парични потоци са свързани изключително с таксите за достъп, които се 
изплащат от оператора на услугата. Таксите за достъп се изчисляват като се вземат предвид 
пределните разходи за поддръжка и съществуващия недостиг. Средните такси за достъп за 
влако-километри ще бъдат 1,4 евро за пътнически влакове и 2,1 за товарни влакове, като 
разликата може да се препише на различното време от деня, в което линиите се използват от 
пътнически или товарни влакове. 
Финансовите ресурси за запланувани както следва: 
- Безвъзмездна помощ от ЕС => M€182 000 000 
- Национален публичен принос => €1 478 000 000. 
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Безвъзмездната помощ от ЕС се изчислява посредством максимален процент, одобрен от 
оперативната програма (70%) спрямо общите допустими разходи (€260 000 000). Важно е да 
отбележим, че дори когато годишните приходи надхвърлят експлоатационните разходи през 
някои от годините, проектът не се класифицира като “генериращ приходи”, тъй като 
настоящата (т.е. сконтирана) стпйност на експлоатационните разходи в референтния период е 
по-висока от настоящата стойност на приходите от проекта. 

Финансовите показатели за изпълнение са следните: 
- Финансова нетна настояща стойност (инвестиция) ФННС(И)  €-1,320,810,000  
- Финансова норма на възвръщаемост (инвестиция) ФНВ(И)  -2.5%  
- Финансова нетна настояща стойност (капитал) ФННС(К)  €-1,156,029,000  
- Финансова норма на възвръщаемост (капитал) ФНВ(К)  -1.9%  
 
 
Таблица 4.21 Икономически анализ (милиони евро) – железопътна линия 1 
 КИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ПОЛЗИ                 
 
Потребителска 
горница 

                

Пътници 
Товари 

 0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

38.6 
7.6 

39.6 
7.9 

40.7 
8.3 

41.7 
8.6 

42.7 
9.0 

43.7 
9.3 

44.8 
9.7 

45.8 
10.0 

46.8 
10.3 

47.9 
10.7 

48.9 
11.0 

49.9 
11.4 

Производствена 
горница 

                

Пътници 
Товари 

 0.0 
0.0

0.0 
0.0 0.0 

0.0 70.8 
11.4

71.7 
11.9

72.7 
12.4

73.6 
12.9

74.6 
13.4

75.6 
13.9

76.5 
14.4

77.5 
14.9 78.4 

15.4 79.4 
15.9 80.4 

16.4
81.3 
16.9

Горница на 
държавния 
бюджет 

                

Пътници 
Товари 

 0.0 
0.0

0.0 
0.0 0.0 

0.0 -23.0 -
6.5

-23.4 -
6.7

-23.8 -
6.9

-24.2 -
7.0

-24.6 -
7.2

-25.0 -
7.4

-25.4 -
7.6

-25.8 -
7.8 -26.2 -

8.0 -26.6 -
8.2 -26.9 -

8.3
-27.3 -

8.5

Външни 
фактори 

                

Товари 
Пътници 

 0.0 
0.0

0.0 
0.0 0.0 

0.0 12.7 
1.0

13.0 
1.0

13.3 
1.0

13.6 
1.0

13.9 
1.0

14.2 
1.0

14.5 
1.1

14.8 
1.1 15.1 

1.1 15.4 
1.1 15.7 

1.1
16.0 

1.1

 
ОБЩО ПОЛЗИ  00 00 00 1126 1150 1177 120 2 122 8 125 3 128 0 130 5 132 9 135 6 138 3 140 8

 
РАЗХОДИ                 
 
Инвестиционни 
разходи 

                

Строителни 
работи 
Оборудване 
Общи разходи 
Други разходи 
Общо 
инвестиционни 
разходи 

0.87  
 
0.87 
0.87 
0.87 

143.5  
 

36.2 
22.0 
18.7  

 
220.4 

149.1  
 

37.6 
22.9 
19.5  

 
229.1 

141.2  
 

35.6 
21.7 
18.4  

 
216.9 

            

 
Поддръжка 
ОБЩО 
РАЗХОДИ 

0.835 

220.4 229.1 216.9 

7.7  
 

7.7 

7.7  
 

7.7 

7.7  
 

7.7 

7.7  
 

7.7 

7.7  
 

7.7 

7.7  
 

7.7 

7.7  
 

7.7 

7.7  
 

7.7 

7.7  
 

7.7 

7.7  
 

7.7 

7.7  
 

7.7 

7.7  
 

7.7 
                 
                 
НЕТНИ 
ПОЛЗИ 

 -220.4 229.1 -216.9 104 9 107.3 1100 112.5 1151 117.6 1?0 3 122.8 1?5? 127.9 130 6 133.1 

 
 
 КИ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ПОЛЗИ                 
 
Потребителска горница                 
Пътници 
Товари 

 50.9 
11.7 

50.9 
11.7 

50.9 
11.7 

50.9 
11.7 

50.9 
11.7 

50.9 
11.7 

50.9 
11.7 

50.9 
11.7 

50.9 
11.7 

50.9 
11.7 

50.9 
11.7 

50.9 
11.7 

50.9 
11.7 

50.9 
11.7 

50.9 
11.7

Производствена горница                 
Пътници 
Товари 

 82.3 
17.4 

82.3 
17.4 

82.3 
17.4 

82.3 
17.4 

82.3 
17.4 

82.3 
17.4 

82.3 
17.4 

82.3 
17.4 

82.3 
17.4 

82.3 
17.4 

82.3 
17.4 

82.3 
17.4 

82.3 
17.4 

82.3 
17.4 

82.3 
17.4

Горница на държавния 
бюджет 
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Пътници 
Товари 

 -27.7 
 -8.7 

-27.7 
-8.7 

-27.7 
-8.7 

-27.7 
-8.7 

-27.7 
-8.7 

-27.7 
-8.7 

-27.7 
-8.7 

-27.7 
-8.7 

-27.7 
-8.7 

-27.7 
-8.7 

-27.7 
-8.7 

-27.7 
-8.7 

-27.7 
-8.7 

-27.7 
-8.7 

-27.7 
-8.7

Външни фактори                 
Пътници 
Товари 

 16.3 
1.2 

16.3 
1.2 

16.3 
1.2 

16.3 
1.2 

16.3 
1.2 

16.3 
1.2 

16.3 
1.2 

16.3 
1.2 

16.3 
1.2 

16.3 
1.2 

16.3 
1.2 

16.3 
1.2 

16.3 
1.2 

16.3 
1.2 

16.3 
1.2 

 
ОБЩО ПОЛЗИ  143 4 143.4 143.4 143.4 143.4 143.4 143.4 143.4 143.4 143.4 143.4 143.4 143.4 143.4 143.4 
 
РАЗХОДИ                 
 
Инвестиционни разходи                

Строителни работи 0.87               
Оборудване 0.87               

Общи разходи 0.87               
Други разходи 0.87                
Общо инвестиционни разходи                -330,6 
 
Поддръжка 
ОБЩО РАЗХОДИ 

0.835 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7  
7.7

7.7 
7.7

7.7  
7.7

7.7 
7.7

7.7  
7.7

7.7 
7.7

7.7  
7.7

7.7 
7.7

7.7  
7.7 7.7 

7.7 7.7 
7.7 7.7 

7.7
11

 -322 9

                 
НЕТНИ ПОЛЗИ  135.7 135.7 135.7 135 7 135.7 135 7 135.7 135 7 135.7 135 7 135.7 135 7 135.7 135 7 466.3 

 
Сконтов процент 5.5% 
ИННС 938.1 
ИНВ 15.1% 
Съотношение П/Р 2.5 

 
 
Таблица 4.22 Икономически анализ (милиони евро) – железопътна линия 2 
 КИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ПОЛЗИ                 
 
Потребителска 
горница 

                

Пътници  0.0 0.0 0.0 102.4 104.0 105.5 107.0 108.6 110.1 111.6 113.1 114.7 116.2 117.7 119.3
Товари  0.0 0.0 0.0 19.4 19.9 20.4 20.9 21.3 21.8 22.3 22.8 23.2 23.7 24.2 24.7
Производствена 
горница 

                

Пътници  0.0 0.0 0.0 128.3 129.9 131.5 133.1 134.7 136.3 137.9 139.5 141.1 142.7 144.3 145.9
Товари  0.0 0.0 0.0 33.9 34.7 35.5 36.3 37.1 37.9 38.6 39.4 40.2 41.0 41.8 42.6
Горница на 
държавния 
бюджет 

                

Пътници  0.0 0.0 0.0 -46.5 -47.1 -47.8 -48.4 -49.1 -49.7 -50.4 -51.0 -51.7 -52.3 -53.0 -53.6
Товари  0.0 0.0 0.0 -15.8 -16.2 -16.5 -16.8 -17.1 -17.4 -17.7 -18.0 -18.3 -18.6 -18.9 -19.2
Външни 
фактори 

                

Пътници  0.0 0.0 0.0 30.9 31.4 31.9 32.4 32.9 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5
Товари  0.0 0.0 0.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5
 
ОБЩО ПОЛЗИ  0.0 0.0 0.0 254.7 258.8 262.7 266.7 270.7 274.8 278.6 282.7 286.6 290.6 294.6 298.7
 
РАЗХОДИ                 
 
Инвестиционни 
разходи 

                

Строителни 
работи 

0.87 306.8 306.8 306.8             

Оборудване 0.87 85.2 85.2 85.2             
Общи разходи 0.87 48.4 48.4 48.4             
Други разходи 0.87 41.0 41.0 41.0             
Общо 
инвестиционни 
разходи 

 481.4 481.4 481.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 
Поддръжка 0.835    22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4
ОБЩО 
РАЗХОДИ 

 481.4 481.4 481.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4

                 
НЕТНИ 
ПОЛЗИ 

 -481.4 -481.4 -481.4 232.3 236.4 240.3 244.3 248.3 252.4 256.2 260.3 264.2 268.2 272.2 276.3

 
 
 КИ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ПОЛЗИ                 
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Потребителска горница                 
Пътници  120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8 120.8
Товари  25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2
Производствена горница                 
Пътници  147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5
Товари  43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3
Горница на държавния 
бюджет 

                
Пътници  -54.3 -54.3 -54.3 -54.3 -54.3 -54.3 -54.3 -54.3 -54.3 -54.3 -54.3 -54.3 -54.3 -54.3 -54.3
Товари  -19.5 -19.5 -19.5 -19.5 -19.5 -19.5 -19.5 -19.5 -19.5 -19.5 -19.5 -19.5 -19.5 -19.5 -19.5
Външни фактори                 
Пътници  37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
Товари  2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
 
ОБЩО ПОЛЗИ  302.5 302.5 302.5 302.5 302.5 302.5 302.5 302.5 302.5 302.5 302.5 302.5 302.5 302.5 302.5
 
РАЗХОДИ                 
 
Инвестиционни разходи                 
Строителни работи 0.87                
Оборудване 0.87                
Общи разходи 0.87                
Други разходи 0.87                
Общо инвестиционни 
разходи 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -722.2

 
Поддръжка 0.835 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 
ОБЩО РАЗХОДИ 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 -699.8 22.4 
                 
НЕТНИ ПОЛЗИ 280.1 280.1 280.1 280.1 280.1 280.1 280.1 280.1 280.1 280.1 280.1 280.1 280.1 280.1 1,002.3 280.1 

 
Сконтов процент 5.5% 
ИННС 1,953.1 
ИНВ 14.9% 
Съотношение П/Р 2.4 

 
 
Таблица 4.23 Финансова възвръщаемост на инвестицията (милиони евро) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Пътнически влакове 0.0 0.0 0.0 19.5 19.7 19.9 20.1 20.3 20.5 20.7 20.9 21.1 21.3 21.5 21.8 
Товарни влакове 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.2 5.2 5.3 5.3 5.4 5.4 5.5 5.5 
ОБЩО ПРИХОДИ 0.0 0.0 0.0 24.5 24.7 25.0 25.2 25.5 25.7 26.0 26.2 26.5 26.7 27.0 27.3 
Строителни работи 352.7 352.7 352.7 352.7            
Оборудване 98.0 98.0 98.0 98.0            
Общи разходи 55.6 55.6 55.6 55.6            
Други разходи 47.1 47.1 47.1 47.1            
ОБЩО ИНВЕСТИЦИОННИ 
РАЗХОДИ 

553 4 553 4 553 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

                
Поддръжка 0.0 0.0 0.0 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 
ОБЩО ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ 00 00 00 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 
ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ 553 4 553 4 553 4 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 
                
ПАРИЧЕН ПОТОК -553.4 -553.4 -553.4 -2.3 -2.1 -1.8 -1.6 -1.3 -1.1 -0.8 -0.6 -0.3 -0.1 0.2 0.5 

 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Пътнически влакове 
Товарни влакове 
ОБЩО ПРИХОДИ 

21.8 
5.5 

27.3 
21.8 

5.5 
27.3 

21.8 
5.5 

27.3

21.8 
5.5 

27.3 
21.8 
5.5 

27.3

21.8 
5.5 

27.3

21.8 
5.5 

27.3 
21.8 
5.5 

27.3

21.8 
5.5 

27.3 
21.8 
5.5 

27.3

21.8 
5.5 

27.3 
21.8 

5.5 
27.3 

21.8 
5.5 

27.3 
21.8 
5.5 

27.3

21.8 
5.5 

27.3
Строителни работи                
Оборудване                
Общи разходи                
Други разходи                
ОБЩО ИНВЕСТИЦИОННИ 
РАЗХОДИ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -830.1

                
Поддръжка 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26.8 
ОБЩО ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26.8 
ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 -803 3
                
ПАРИЧЕН ПОТОК 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 830 6

 
Сконтов процент 5.0 
ФННС(И) -1,320.8 
ФНВ(И) -2.5% 
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Таблица 4.24 Финансова възвръщаемост на капитала (милиони евро) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
                
Пътнически превозни 
средства 

0.0 0.0 0.0 19.5 19.7 19.9 19.5 20.3 20.5 20.7 20.9 21.1 21.3 21.5 21.8 

Товарни превозни 
средства 

0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.1 5.0 5.2 5.2 5.3 5.3 5.4 5.4 5.5 5.5 

ОБЩО ПРИХОДИ 0.0 0.0 0.0 24.5 24.7 25.0 24.5 25.5 25.7 26.0 26.2 26.5 26.7 27.0 27.3 

ОСТАТЪЧНА 
СТОЙНОСТ 

               

ОБЩО ФИНАНСОВИ 
ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ 

0.0 0.0 0.0 24.5 24.7 25.0 24.5 25.5 25.7 26.0 26.2 26.5 26.7 27.0 27.3 

Местен принос                

Регионален принос                

Национлен принос 492.7 492.7 492.7             

Общо национален 
публичен принос 

492.7 492.7 492.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Поддръжка 0.0 0.0 0.0 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 

Общо оперативни 
разходи 

0.0 0.0 0.0 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 

ОБЩО ФИНАНСОВИ 
ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ 

492.7 492.7 492.7 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 

                

ПАРИЧЕН ПОТОК -492.7 -492.7 -492.7 -2.3 -2.1 -1.8 -2.3 -1.3 -1.1 -0.8 -0.6 -0.3 -0.1 0.2 0.5 

 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
                
Пътнически превозни 
средства 

21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 

Товарни превозни 
средства 

5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 

ОБЩО ПРИХОДИ 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 

ОСТАТЪЧНА 
СТОЙНОСТ 

              830.0 

ОБЩО ФИНАНСОВИ 
ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ 

27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 27.3 857.3 

Местен принос                

Регионален принос                

Национлен принос                

Общо национален 
публичен принос 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Поддръжка 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 

Общо оперативни 
разходи 

26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 

ОБЩО ФИНАНСОВИ 
ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ 

26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 

                

ПАРИЧЕН ПОТОК 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 830.5 

 
Сконтов процент 5.0% 
ФННС(К) -1,156.0 
ФНВ(К) -1.9% 
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Таблица 4.25 Финансова устойчивост – (милиони евро) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
Безвъзмездна помощ от ЕС 60.7 60.7 60.7             

Местен принос                

Регионален принос                

Национален принос 492.7 492.7 492.7             

Общо национален публичен 
принос 

492 7 492 7 492 7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Оперативни субсидии    2.3 2.1 1.8 2.3 1.3 1.1 0.8 0.6 0.3 0.1   

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 553.4 553.4 553.4 2.3 2.1 1.8 2.3 1.3 1.1 0.8 0.6 0.3 0.1 0.0 0.0 

Пътнически ревозни средства 0.0 0.0 0.0 19.5 19.7 19.9 19.5 20.3 20.5 20.7 20.9 21.1 21.3 21.5 21.8 

Товарни превозни средства 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.1 5.0 5.2 5.2 5.3 5.3 5.4 5.4 5.5 5.5 

ОБЩО ПРИХОДИ 0.0 0.0 0.0 24.5 24.7 25.0 24.5 25.5 25.7 26.0 26.2 26.5 26.7 27.0 27.3 

ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ 553.4 553.4 553.4 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 27.0 27.3 

 
Строителни работи 352.7 352.7 352.7             
Оборудване 98.0 98.0 98.0             
Общи разходи 55.6 55.6 55.6             
Други разходи 47.1 47.1 47.1             
ОБЩО ИНВЕСТИЦИОННИ 
РАЗХОДИ 

553 4 553 4 553 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Поддръжка 0.0 0.0 0.0 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 

ОБЩО ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

00 00 00 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 

ОБЩО ИЗХОДЯЩИ 
ПОТОЦИ 

553 4 553 4 553 4 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26.9 

                
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4

КУМУЛАТИВЕН ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7

 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
Безвъзмездна помощ от ЕС                
Местен принос                
Регионален принос                
Национален принос                
Общо национален публичен принос 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Оперативни субсидии                

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 

Пътнически ревозни средства 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 

Товарни превозни средства 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 

ОБЩО ПРИХОДИ 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 ?7 3 

ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 3 ?7 3 

 
Строителни работи                
Оборудване                
Общи разходи                
Други разходи                
ОБЩО ИНВЕСТИЦИОННИ 
РАЗХОДИ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Поддръжка 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8

ОБЩО ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9

 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК                
КУМУЛАТИВЕН ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

1.1 1.4 1.8 2.2 2.6 2.9 3.3 3.7 4.1 4.4 4.8 5.2 5.6 5.9 6.3
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4.3 Примерен казус: инвестиция в съоръжение за изгаряне с 
регенериране на енергията 

4.3.1 Определение за проект и анализ на вариантите 
Община предлага да се построи нов завод за изгаряне на битови и всякакви други специални (не-
рециклирани) отпадъци. Заводът оползотворява енергията под формата на електроенергия и 
топлинна енергия като последната се използва за промишлеността и домакинствата 
посредством съществуваща районна отоплителна мрежа. Някои рециклируеми компоненти на 
отпадъците са подбрани и оползотворени в завода преди изгаряне. Проектът се осъществява в 
район по цел сближаване в страна, която няма право да кандидатства за подпомагане по 
Кохезионния фонд. 
Обслужваната територия се състои от градска зона с около 600 000 жители. Проектираната 
мощност на пещта е 300 000 тона общо количество отпадъци (годишно). Заводът ще заеме обща 
площ от 16, 200 квадратни метра. 
Общината ще избере частен партньор за проекта посредством тръжна процедура за строеж, 
експлоатация и трансфер (BOT). Времевият хоризонт за BOT е фиксиран на 30 години, като този 
период включва проектиране, изграждане, стартиране и експлоатация на завода. 
Понастоящем твърдите битови отпадъци на града се депонират на сметище, чийто полезен 
живот е към края си и не съществува възможност за разширяване на неговия капацитет. 
Следователно сценарият "да не се прави нищо” е отхвърлен още в началото на анализиране на 
проекта. Алтернатива на настоящия проект, анализиран по време на технико-икономическото 
проучване, е изграждането на ново сметище. Тази инфраструктура може да бъде разположена 
на различни площадки, но всички от тях са твърде далеч от събирателните центрове за 
общински твърди отпадъци. Тази алтернатива е отхвърлена поради икономически причини. 
Накрая след тестване на различни местоположения за завода и анализиране на различни 
технологични решения за изгаряне на отпадъци и производство на енергия, е избрано най-
доброто решение, което е оценено по-долу. 

4.3.2 Финансов анализ 
Въпреки че в този случай собственикът на инфраструктурата (Общината) е различен от 
оператора (частния партньор по ангажимента BOT) е изготвен консолидиран финансов анализ 
от гледна точка на собственика и оператора. 
Приема се, че времевият хоризонт на анализа е 30 години, което съвпада с хоризонта за BOT. В 
реално изражение финансовият сконтов коефициент е 5%. В анализа се използват постоянни 
цени, а корекции се въвеждат с оглед промените в относителните цени. Тези корекции се 
извършват като се приема среден годишен темп на инфлация 2,0% и освен това се отчитат 
фактори за нарастване или пределно намаляване на цените на някои услуги и експлоатационни 
разходи (вж по-долу). Отделен анализ ще провери чувствителността на проекта спрямо 
относителните ценови промени. 
Производственият капацитет на съоръжението за изгаряне, който се приема за постоянен за 
хоризонта на анализа, е 270,000 тона годишно градски отпадъци плюс 13, 500 тона годишно 
други отпадъци, възникнали вследствие на търговски и/или занаятчийски дейности, които се 
осъществяват в града. Обработването на последния тип отпадъци е по-скъпо в сравнение с 
градските отпадъци, но изгарянето им произвежда повече енергия на тон изгорени отпадъци. 
Разходите за инвестицията, в текущи цени, са определени на €190 809 00065, представени в разбивка 
в таблица 3.26. Реализирането на инвестицията (проектиране, лицензи, изграждане) е с 
продължителност 3 години. Началната фаза, с продължителност 6 месеца, ще започне през 
четвъртата година, когато се приема, че производството е половина от производството на режима. 
Компонентите с кратък полезен живот (50% от разходите за оборудване) ще бъдат подменени 
еднократно в хоризонта на анализа, в края на този живот (15 години66). Изчислението се изготвя 
чрез въвеждане с цел опростяване на съвкупните разходи за подмяната на гореспоменатите 

                                                 
65 Всички посочеи цифри са без ДДС 
66 В съответствие с техническите данни от литературата 
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компоненти през деветнадесетата година67(€72 383 000). Площадката на завода ще бъде 
почистена и обеззаразена в края на експлоатационния период, предвиден във времевия 
хоризонт на проекта. Приетата стойност на тези разходи, разпределени за последната година 
(30-та) от периода на анализа, възлиза на €32 697 000. 
Таблица 4.26 Разпределение на категориите инвестиционни разходи във времевия 
хоризонт (хиляди евро) 

 
Инвестиционни разходи (текущи цени) 

 

 
Общо 

 
1 

 
2 

 
3 

Технико-икономическо проучване, проектиране, 
управление на строителните работи, лицензи, тръжни 
разходи и др. 

8,796 6,980 0 1,816 

Отчуждаване на земя 2,242 1,485 757 0 
Сгради 75,143 0 57,342 17,801 
Оборудване (пещи, котли, електрически генератори, 
контролни системи и др.) 

104,628 0 41,355 63,273 

Общо инвестиционни разходи 190,809 8,465 99,454 82,890 

Инвестицията се финансира68 посредством публични фондове (ЕФРР и национални или 
регионални правителствени фондове) и от фондове, предоставени от частния партньор. Съгласно 
максимално допустимото финансиране от Общността (вж по-долу)69, изискваната безвъзмездна 
помощ за съфинансиране от ЕС е €58 580 000 (30,7% от общите инвестиционни разходи без ДДС). 
Сума от €82 585 000 (43,3% от съвкупните инвестиционни разходи без ДДС) се предоставя от 
националния правителствен фонд. Частното финансиране (€125 842 000) се осъществява 
посредством частен капитал (€52 921 000) и заем (€72 921 000). Лихвата на заема се равнява на 
5% с период на амортизация от 10 години. 
Разходите за поддръжка и експлоатация на инфраструктурата, без ДДС, (при нормално 
функциониране) са следните: 
- разходи за труд: приемат се за 12 квалифицирани служители (36 000 евро на човек годишно) 

и 58 неквалифицирани служители (21 600 евро на човек годишно); определен е цялостен 
реален темп на растеж от 0,4% годишно за разходите за труд; 

- разходи за енергийни и водни услуги: газта, консумирана от завода в една типична година 
достига разход от €185 000 с реален темп на растеж 1,1% годишно70; електроенергията, 
консумирана в завода достига нетен разход от €429 000, с реален темп на растеж от 0,9% 
годишно; разходите за услугите по отношение на питейна и отпадъчна вода са 6 000 евро 
годишно, с реален темп на растеж от 0,5% годишно; 

- други разходи: материалите, които се използват от завода възлизат на разход от €260 000 
годишно; междинните услуги и стоки възлизат на годишен разход от €1 299 000; 

- отстраняване на пепелта и шлаката: годишният разход се определя на €2 697 000. 
Входящите финансови потоци възникват от остатъчната стойност на инвестицията, от цените 
за преработване на отпадъци и от регенерираната енергия (електроенергия и топлинна 
енергия). Те са следните (сумите са без ДДС): 
- остатъчната стойност на инвестицията: остатъчната стойност през 27 години от живота на 

завода71 е определена на 3,1% от първоначалните разходи на частите от инвестицията с 
продължителен живот плюс 1,7% от разходите за подменените компоненти (части с кратък 
живот)72. Този приход (€8 990 не сконтиран) се разпределя през последната година (30-та) от 
периода на анализа. 

- приходи от третиране на отпадъци: цената за третиране на отпадъци, която се заплаща от 
крайните потребители е фиксирана на €12 на тон градски отпадъци и €18 на тон други 
отпадъци, като за цените за третиране на отпадъци е определен цялостен умерен реален темп на 

                                                 
67 Година деветдадесет е определена като са взети предвид три години за изграждане на съоръжението плюс 15 години 
икономически живот. 
68 Сумата, за която ще бъде предоставено финансиране представлява разходите на инвестицията в текущи цени без ДДС, тъй като 
размерът на тези косвени данъци ще се компенсира в хода на експлоатационния период. 
69 Приносът от ЕС в този казус е малко по-нисък от максималния общностен принос. 
70 Това следва да се разбира като промяна в относителните цени. 
71 В края на времевия хоризонт експлоатационният живот на завода се равнява на хоризонта на анализа минус времето за строеж:   
30 – 3 = 27 години. 
72 Индексът на амортизацията, въведен при изчисляване на остатъчната стойност, се основава върху инженерни разчети, които се 
позовават на опита с предишни инсинератори и подобни съоръжения. 
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намаляване от -0,5% годишно. 
- приходи от енергия: оползотвореното електричество се продава на цена от 0,07 евро на 

киловат, като поражда, при експлоатационните условия на съоръжението за изгаряне, приход от 
€47,29 на тон от съвкупното количество изгорени отпадъци; за тази цена е приет умерен  
реален темп на растеж от 0,6% годишно; оползотворената топлинна енергия поражда, при 
експлоатационните условия на съоръжението за изгаряне, приход от €27,02 на тон от общото 
количество изгорени отпадъци; за тази цена се приема реален темп на растеж от 0,7% 
годишно. 

С цел опростяване потенциалният доход, който се поражда от оползотворени рециклируеми 
материали не се отчита в проектния анализ, тъй като този доход е незначителен73.  
 
Таблица 4.27 Източници на финансиране (текущи цени) за времевия хоризонт (хиляди 
евро): 
Източници на финансиране Общо 1 2 3 4 - 1 8  19 20-30 
Публични фондове        
Финансиране на инвестицията        
Безвъзмездна помощ от ЕС 58,580 1,381 29,444 27,753 0 0 0 
Национална безвъзмездна помощ 82,585 4,162 45,674 32,749 0 0 0 

Общо 141,165 5,545 75,118 60,502 0 0 0 
Частни фондове        
Финансиране на инвестицията и 
експлоатацията 

       

Собствен капитал 16, 729 1,576 7,727 7,182 244 0 0 
Заем 36,729 1,576 17,727 17,182 244 0 0 

Общо 53,458 3,152 25,454 24,364 488 0 0 
Финансиране на подмяната на 
компоненти с краткосрочен 
живот 

       

Собствен капитал 36,192 0 0 0 0 36,192 0 
Заем 36,192 0 0 0 0 36,192 0 

Общо 72,384 0 0 0 0 72,384 0 

Финансовите показатели за изпълнение (преди облагане с данъци) са следните: 
- Финансова нетна настояща стойност (инвестиция)  ФННС(И)  €-71,877,422  
- Финансова норма на възвръщаемост (инвестиция)  ФНВ(И)  0.7%  
- Финансова нетна настояща стойност (капитал)  ФННС(К)  €-16,059,396  
- Финансова норма на възвръщаемост (капитал)  ФНВ(К)  3.7%  

По отношение на финансовата устойчивост на проекта кумулативният паричен поток е винаги 
положителен с минимална стойност от €1 066 000 през четвъртата година. 
Сумата, за която се прилага процентът на съфинансиране по приоритетната ос за този проект 
възлиза на €78 106 666. Тя се определя чрез умножаване на допустимите разходи по проекта (в 
този случай €184 649 330 в текущи цени) по размера на финансовия дефицит (42,3%). Приемайки 
че процентът на съфинансиране по приоритетната се равнява на 75%, то тогава приносът от ЕС 
възлиза на €58 580 000. 

4.3.3 Икономически анализ 
Конверсионните индекси (КИ) за настоящия примерен казус са показани в таблица 4.28. 
Бележките в тази таблица очертават приетите критерии за определяне или изчисляване на КИ.  
Конверсионните индекси дават възможност за изчисляване на социалните разходи, които се 
дължат на инвестицията и подмяната на “краткотрайното” оборудване (вж финансовия 
анализ), социалните ползи, които се дължат на остатъчната стойност на инвестицията и 
приходите от третирането на отпадъци и производството на енергия. Освен това 
икономическият анализ отчита външните фактори (положителни и/или отрицателни), които не 
се вземат под внимание при преобразуваните входящи и изходящи финансови ресурси, 
посочени по-горе. 
 

                                                 
73 Пазарът за тези стоки (към момента на анализа) не е добре-развит в страната, където инсинераторът ще бъде въведен в 
експлоатация. От съображения за предпазливост не се отчита възможният прираст на пазара в областта на рециклиране на 
вторични материали, който би могъл да донесе допълнителни ползи на оператора за в бъдеще. 
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Таблица 4.28 Конверсионните индекси, използвани в икономическия анализ 
Вид разход КИ Бележки 

Стандартен конверсионен индекс 0.96 СКИ 
Квалифицирана работа ръка 1.00 Приема се, че пазарът на труда е конкурентноспособен 
Неквалифицирана работа ръка 0.60 Надница в сянка за неконкурентноспособен пазар на труда

74
 

Земя 1.33 СКИ х местната пазарна цена (40% по-висока от цената за отчуждаване) 
Издигане на сградите (строителство) 0.70 40% строителни материали (КИ=СКИ), 5% квалифицирана работна ръка, 

45% неквалифицирана работна ръка, 10% печалба (КИ=0) 
Материали (химикали, реагенти и др.) 0.96 Търгуеми стоки; КИ=СКИ 
Оборудване 0.60 10% строителни материали (КИ=СКИ), 5% квалифицирана работна ръка, 

75% неквалифицирана работна ръка, 10% печалба (КИ=0) 
Енергия (електроенергия, топлинна 
енергия и газ) 

0.96 СКИ 

Водни услуги 0.96 СКИ 
Услуги за третиране на отпадъци 0.96 СКИ 
Технико-икономическо проучване, 
проектиране 

1.00 100% квалифицирана работна ръка 

Инженеринг, геоложки и 
административни услуги 

1.00 100% квалифицирана работна ръка 

Машини, произведени стоки, 
дърводелство и др. 

0.670 50% неквалифицирана работна ръка, 50% оборудване 

Инвестиция (претеглен) 0.705 4,7% технико-икономическо проучване, проектиране и т.н., 1,2% земя, 
39,5% сгради, 54,6% машини, произведени стоки, дърводелство и др. 

Подмяна на компоненти с краткосрочен 
живот 

0.670 100% машини, произведени стоки, дърводелство и др. 

Остатъчна стойност 0.705 100% инвестиция (претеглен) 
Възстановяване и отстраняване на 
замърсяването (претеглен) 

0.676 10% квалифициран труд, 79,8% неквалифициран труд, 10,2 % материали 

Междинни услуги и стоки 0.718 10% квалифициран труд, 50% неквалифициран труд, 30% машини, 
произведени стоки, дърводелство и др., 10% материали 

Отстраняване на пепелта и шлаката 0.673 5% квалифициран труд, 80% неквалифициран труд, 10% енергия, 5% 
материали 

Първо се отчитат отрицателните външни фактори: разходи на шума, миризми, естетически и 
ландшафтни въздействия. 
Отрицателното външно въздействие, възникващо вследствие на нормалното функциониране на 
съоръжението за изгаряне се остойностява посредством използване на хедонична цена, като се 
допуска, че недвижимите имоти в близкия район се обезценяват. Приема се, че хедоничната цена 
се равнява на разликата между пазарната цена на наема за сградите в дадения район преди 
построяването на съоръжението за изгаряне и стойността на наема след построяването на 
съоръжението, като тази разлика се коригира с помощта на подходящ КИ. Ако приемем, че 
средната населеност на сградите в засегнатия район (района, обхващащ територията на радиус 
700 м от центъра, където е разположен заводът) е 0,50 м3/м2, то обезценяване от 30% на 
годишния наем на около 52,2 €/м2 (коригирани) води до хедонична цена от €340 000 годишно. 
След това се отчитат положителните външни въздействия, произтичащи от обработването на 
отпадъците и регенерирането на енергия. 1) първите сред тях внимателно се отчитат за усвоени 
в преоценените приходи от преработката на отпадъци75; 2) вторите се равняват на ползата, 
дължаща се на избегнатия CO2 посредством изгаряне на биологични отпадъци, с изключение на 
пластмасови и други петролни вторични продукти76, с цел генериране на електроенергия и 
топлинна енергия. 
 
Цената в сянка на избегнатия CO2 се определя чрез позоваване на стойностите от Зелените 
сертификати77 и/или на сумата от общите стимули, които са приети от други страни78, и които 
                                                 
74 Конверсионният индекс за неквалифицирана работна ръка се изчислява на базата на надница в сянка, както следва: SW = FW (1-
u) (1-t), където SW е надница в сянка, FW е надницата, приета във финансовия анализ, u местният (регионален) процент на 
безработица и t е процентът на социалните осигуровки и съответните данъци. В казуса u=12% и t=32%, КИ= (SW/FW) се равнява на 
0.60. 
75 Като алтернатива тази полза би могла да получи пряко количествено изражение посредством избегнатата заболеваемост, като от 
нея се извадят приходите (коригирани със собствен КИ), възникващи вследствие на таксите за събиране и обработка на отпадъци 
или посредсвом избегнатото ползване на земя за алтернативно депониране на отпадъците в сметища. 
76 Тъй като пластмасата и други рециклируеми отпадъци се подбират и оползотворяват в завода, делът на изгорената пластмаса е 
нисък (не повече от 25%). 
77 Зеленият сертификат, познат още като Сертификат за възобновяема енергия или кредити за възобновяема енергия, или търгувани 
сертификати за възобновяема енергия е търгуема стока, която доказва, че дадена електроенергия се генерира посредством 
използване на енергийни източници. Обикновено един сертификат представлява 1 мегаватчас (или 1,000kWh) електроенергия. 
Сертификатът може да бъде търгуван отделно от произведената енергия. 
78 Наред с други мерки в Европа понастоящем се прилагат системи за минимални цени в гомяма степен; някои страни прилагат 
кредити за освобождаване от данъци за възобновяема енергия, докато други използват модел с квоти. 
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могат добре да представят цялостната екологична сотйност на генерираната възобновяема 
енергия. При това допускане се определя цена в сянка от 0,15 евро на киловат за електроенергия 
оползотворена от не-пластмасови отпадъци (75% от цялостната произведена електроенергия) и 
съответстваща стойност за оползотворената топлинна енергия. 
Социалният сконтов коефициент е 3,5%.  От паричните потоци са получени следните индекси: 
 
- Икономическа нетна настояща стойност ЕННС   €259 891 057 
- Икономическа норма на възвръщаемост  ЕНВ   15.1%  
- Съотношение П/Р    П/Р   2.0  

4.3.4 Оценка на риска 
С цел предоставяне на оценка на риска, свързан с проекта за изграждане на инсинератор, в 
съответствие с регламентите на ЕС, АРП включва анализ на чувствителността и последващ 
анализ на риска. 
Най-чувствителната променлива е количеството отпадъци (тона годишно), които се изгарят в 
инсинератора, зададено като константна величина в базовия сценарий. Диапазонът на 
финансовите и икономически показатели, дължащи се на различните приети стойности за 
годишния темп на растеж на преработваните отпадъци, е показан в таблица 4.29 (цифрите са в 
хиляди евро). 
Таблица 4.29 Хипотези за годишния темп на растеж (хиляди евро) 

Годишен прираст на производството -1% 0% (базисен) +1% 
ФННС(И) -95,487 (-33%) -71,877 -43,473  (+39%) 
ФННС(К) -37,096 (-131%) -16,059 9,314 (+158%) 
ИННС 193,262 (-26%) 259,891 340,507 (+31%) 

Като пример таблица 4.30 илюстрира, позовавайки се на ФННС(К), резултатите от анализа на 
чувствителността за 1% вариация (положителна или отрицателна) на другите относителни 
променливи от модела на АРП, докато таблица 4.31 показва резултатите от анализа на 
чувствителността приложен спрямо ИННС. 
 
Таблица 4.30 Финансов анализ на чувствителността за ФННС (И) 

Променлива ±1 Оценка на чувствителността 
Инвестиция 2.8 Висока 
Персонал (разход за труд) 0.4 Висока 
Възстановяване и отстраняване на замърсяването 0.1 Ниска 
Цена на входящ ресурс газ 0.1 Ниска 
Цена на входящ ресурс електроенергия 0.1 Ниска 
Материали 0.1 Ниска 
Междинни услуги и стоки 0.3 Средна 
Отстраняване на пепелта и шлаката 0.6 Висока 
Цена за третиране на общински отпадъци 0.7 Висока 
Цена за третиране на други отпадъци 0.1 Ниска 
Електроенергия 1.7 Висока 
Топлинна енергия 1.0 Висока 
 
Критичните променливи (вж по-горе) са следните: инвестиционните разходи и продажните цени 
на електричеството и топлинната енергия, цена за третиране на общински отпадъци, разходи 
за труда, разходи за отстраняване на пепелта и шлаката, заедно с годишния темп на растеж на 
производството. 
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Таблица 4.31 Икономически анализ на чувствителността за ИННС 

Променлива ±1 Оценка на чувствителността 
Инвестиция 0.6 Висока 
Персонал  0.1 Ниска 
Възстановяване и отстраняване на замърсяването 0.0 Ниска 
Цена на входящ ресурс газ 0.0 Ниска 
Цена на входящ ресурс електроенергия 0.0 Ниска 
Материали 0.0 Ниска 
Междинни услуги и стоки 0.1 Ниска 
Отстраняване на пепелта и шлаката 0.1 Ниска 
Приходи от третиране на отпадъци 0.2 Средна 
Приходи от третиране на други отпадъци 0.0 Ниска 
Електроенергия 0.6 Висока 
Топлинна енергия 0.3 Висока 
Местно въздействие 0.0 Ниска 
Избегнат CO2 0.9 Висока 

Въз основа на резултатите от анализа на чувствителността, критичните променливи за 
социалния анализ са инвестиционните разходи, продажната цена на електроенергията и 
топлинната енергия, стойността на ползата от избегнатия CO2, заедно с годишния темп на 
растеж за производството (вж по-горе). 
Таблица 4.32, получена по същия метод, използван за анализа на чувствителността по-горе, 
показва, че чувствителността на показателите за изпълнение по отношение на вариацията на 
годишните проценти, определени за някои от променливите на АРП, винаги е много ниска. 
Анализът на риска, свързан с проекта за изграждане на инсинератор е изготвен посредством 
преписване на подходящо разпределение на вероятността на критичната променлива, която е 
идентифицирана внимателно в този примерен казус, като с годишния темп на растеж на 
производството и другите променливи са класифицирани като “висока” и “средна” 
чувствителност в горните таблици. Таблица 4.33 и фигура 4.7 по-долу показват хипотезите за 
разпределението на вероятността на променливите. 
 
Таблица 4.32 Прираст на променливите – анализ на чувствителността 

Променлива Чувствителност на ФННС(И)± Чувствителност на ИННС(И)± 
Прираст 1% 1% 
Прираст на разходите за труд  0.03% 0.01% 
Прираст на цената на входящ ресурс газ 0.01% 0.00% 
Прираст на цената на входящ ресурс електроенергия 0.02% 0.01% 
Прираст на цените за третиране на отпадъци 0.06% 0.02% 
Прираст на цената за произведена електроенергия 0.16% 0.06% 
Прираст на цената за произведена топлинна енергия 0.11% 0.04% 

 
Таблица 4.33 Анализ на риска: разпределения на вероятността на променливите 

Променлива Диапазон Разпределение Бележки 
Годишен прираст на производството -0,5% ÷ +0,1% Триъгълно  
Инвестиция 145,6 ÷ 236,6 M€ Правоъгълно Вж фиг. 4.7 
Персонал (разходи за труд) -5% ÷ +15% Триъгълно  
Отстраняване на пепелта и шлаката 2.500 ÷ 3000 m€/год. Триъгълно  
Цена за третиране на общински отпадъци 11 ÷ 14 €/t Триъгълно  
Приходи от продажба на електроенергия 32 ÷ 62 €/t Гаусово MV = 47,29; SD = 4,73 
Приходи от продажба на топлинна енергия 18 ÷ 36 €/t Гаусово MV = 27,02; SD = 4,05 
Избегнат CO2 0,13 ÷ 0,18 €/kWh Триъгълно  
Бележка: MV=междинна стойност; SD=стандартно отклонение 
 
В резултат на това, разпределенията на вероятността за показателите за финансово и 
икономическо изпълнение са изчислени посредством използване на метода Монте Карло и 
специализиран софтуер. Фигура 4.8 например показва разпределението на веоятността, получено 
за ИННС. В таблица 4.34 са посочени други характерни параметри на вероятността (в хиляди 
евро и проценти). 
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Таблица 4.34 Анализ на риска: характерни параметри на вероятността на показателите за 
изпълнение 

 ФННС(И) ИННС 
Референтна стойност (базов случай) -71,877 259,680 
Средна -74,353 259,842 
Междинна -71,920 260,595 
Стандартно отклонение 26,339 29,640 
Минимална стойност -159,475 163,406 
Максимална стойност -82,188 360,235 
Вероятност на параметрите не по-висока от референтната стойност -71,877 259,680 
 
 
Фигура 4.7 Предположено разпределение на вероятността за инвестиционните разходи 
 

 
 
 
Фигура 4.8 Изчислено разпределение на вероятността на ИННС 
 

 
 . 

Разпред.                   Реф.  
вер.                        стойност     

Инвестиционни разходи за инсинератора (млн.евро) 

Точна вероятност 
Референтна стойност 
Централна 
Средна 
SD високо 

Кумулативна вероятност 
Минимум 
Максимум 
SD ниско 
Междинна 

ENPV
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Таблица 4.35 Финансова възвръщаемост на инвестицията (хиляди евро) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Общински отпадъци 0 0 0 1,719 3,489 3,541 3,593 3,647 3,701 3,756 3,812 3,869 3,927 3,985 4,045 

Други отпадъци 0 0 0 129 262 266 270 274 278 282 286 290 295 299 303 

Електроенергия 0 0 0 3,716 7,625 7,824 8,029 8,238 8,454 8,674 8,901 9,134 9,372 9,617 9,868 

Топлинна енергия 0 0 0 2,132 4,379 4,498 4,620 4,745 4,874 5,006 5,142 5,282 5,425 5,572 5,724 

ПРОДАЖБИ 0 0 0 7,695 15,755 16,128 16,511 16,904 17,307 17,719 18,142 18,575 19,019 19,473 19,940 

Разходи за труд 0 0 0 1,859 1,905 1,952 2,001 2,051 2,102 2,154 2,208 2,263 2,319 2,377 2,436 

Газ 0 0 0 105 216 223 229 237 244 252 259 268 276 285 293 

Електроенергия 0 0 0 241 495 510 525 540 556 572 589 606 624 642 660 

Водни услуги 0 0 0 3 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 

Суровини 0 0 0 141 287 293 299 305 311 317 323 330 336 343 350 

Междинни услуги и 
стоки 

0 0 0 703 1,434 1,463 1,492 1,522 1,552 1,584 1,615 1,647 1,680 1,714 1,748 

Отстраняване на 
пепелта и шлаката 

0 0 0 1,460 2,978 3,037 3,098 3,160 3,223 3,288 3,353 3,420 3,489 3,559 3,630 

ОБЩО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

0 0 0 4,511 7,322 7,485 7,651 7,821 7,995 8,173 8,355 8,541 8,732 8,927 9,126 

Техно-икономическо 
проучване, тръжни 
разходи и др. 

6,980 0 1,816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отчуждаване на земя 1,485 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сгради 0 57,342 17,801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оборудване 0 41,355 63,273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционни 
разходи 

8,465 99,454 82,889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разходи за подмяна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разходи за 
възстановяване и 
отстраняване на 
замърсяването 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Остатъчна стойност 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 
инвестиционни 
позиции 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО 
ИНВЕСТИЦИОННИ 
РАЗХОДИ 

8,465 99,454 82,889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО ИЗХОДЯЩИ 
ПОТОЦИ 

8,465 99,454 82,889 4,511 7,322 7,485 7,651 7,821 7,995 8,173 8,355 8,541 8,732 8,927 9,126 

                

НЕТЕН ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

-8,465 -99,454 -82,889 3,184 8,433 8,644 8,861 9,083 9,311 9,546 9,786 10,033 10,286 10,547 10,814 

 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Общински отпадъци 4,105 4,166 4,228 4,291 4,355 4,420 4,486 4,553 4,621 4,690 4,759 4,830 4,902 4,975 5,049 

Други отпадъци 308 313 317 322 327 332 336 342 347 352 357 362 368 373 379 

Електроенергия 10,126 10,390 10,662 10,940 11,226 11,519 11,820 12,129 12,446 12,771 13,104 13,447 13,798 14,158 14,528 

Топлинна енергия 5,879 6,038 6,202 6,371 6,544 6,721 6,904 7,091 7,283 7,481 7,684 7,893 8,107 8,327 8,553 

ПРОДАЖБИ 20,418 20,907 21,409 21,924 22,451 22,992 23,546 24,114 24,696 25,293 25,905 26,532 27,175 27,833 28,509 

Разходи за труд 2,496 2,559 2,622 2,687 2,754 2,823 2,893 2,965 3,039 3,115 3,192 3,272 3,354 3,436 3,523 

Газ 303 312 322 332 342 353 364 375 387 399 411 424 438 451 465 

Електроенергия 680 700 720 741 763 785 808 831 856 881 906 933 960 988 1,017 

Водни услуги 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 

Суровини 357 364 371 379 386 394 402 410 418 427 435 444 453 462 471 

Междинни услуги и 
стоки 

1,783 1,819 1,855 1,892 1,930 1,969 2,008 2,048 2,089 2,131 2,174 2,217 2,262 2,307 2,353 

Отстраняване на 
пепелта и шлаката 

3,702 3,777 3,852 3,929 4,008 4,088 4,170 4,253 4,338 4,425 4,513 4,604 4,696 4,790 4,885 

ОБЩО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

9,330 9,539 9,752 9,970 10,193 10,421 10,655 10,894 11,138 11,388 11,644 11,905 12,173 12,446 12,727 

Техно-икономическо 
проучване, тръжни 
разходи и др. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отчуждаване на земя 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сгради 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оборудване 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционни 
разходи 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разходи за подмяна 0 0 0 72,383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разходи за 
възстановяване и 
отстраняване на 
замърсяването 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,967 

Остатъчна стойност 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8,990 

Други 0 0 0 72,383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,977 
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инвестиционни 
позиции 
ОБЩО 
ИНВЕСТИЦИОННИ 
РАЗХОДИ 

0 0 0 72,383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,977 

ОБЩО ИЗХОДЯЩИ 
ПОТОЦИ 

9,330 9,539 9,752 82,353 10,193 10,421 10,655 10,894 11,138 11,388 11,644 11,905 12,173 12,446 36,704 

                

НЕТЕН ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

11,088 11,369 11,658 -60,429 12,258 12,570 12,891 13,220 13,558 13,905 14,261 14,627 15,002 15,388 -8,195 

 
Сконтов процент 5.0% 
ФННС(И) -71,877.4 
ФНВ(И) 0.7% 
Финансов дефицит 0 

 
Таблица 4.36 Финансова възвръщаемост на капитала (хиляди евро) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
                
Общински 
отпадъци 

0 0 0 1,719 3,489 3,541 3,593 3,647 3,701 3,756 3,812 3,869 3,927 3,985 4,045 

Други отпадъци 0 0 0 129 262 266 270 274 278 282 286 290 295 299 303 
Електроенергия 0 0 0 3,716 7,625 7,824 8,029 8,238 8,454 8,674 8,901 9,134 9,372 9,617 9,868 
Топлинна 
енергия 

0 0 0 2,132 4,379 4,498 4,620 4,745 4,874 5,006 5,142 5,282 5,425 5,572 5,724 

ПРОДАЖБИ 0 0 0 7,695 15,755 16,128 16,511 16,904 17,307 17,719 18,142 18,575 19,019 19,473 19,940 
ОСТАТЪЧНА 
СТОЙНОСТ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО 
ВХОДЯЩИ 
ПОТОЦИ 

0 0 0 7,695 15,755 16,128 16,511 16,904 17,307 17,719 18,142 18,575 19,019 19,473 19,940 

Разходи за труд 0 0 0 1,859 1,905 1,952 2,001 2,051 2,102 2,154 2,208 2,263 2,319 2,377 2,436 
Газ 0 0 0 105 216 223 229 237 244 252 259 268 276 285 293 
Електроенергия 0 0 0 241 495 510 525 540 556 572 589 606 624 642 660 
Водни услуги 0 0 0 3 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 
Суровини 0 0 0 141 287 293 299 305 311 317 323 330 336 343 350 
Междинни 
услуги и стоки 

0 0 0 703 1,434 1,463 1,492 1,522 1,552 1,584 1,615 1,647 1,680 1,714 1,748 

Отстраняване на 
пепелта и 
шлаката 

0 0 0 1,460 2,978 3,037 3,098 3,160 3,223 3,288 3,353 3,420 3,489 3,559 3,630 

ОБЩО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

0 0 0 4,511 7,322 7,485 7,651 7,821 7,995 8,173 8,355 8,541 8,732 8,927 9,126 

Облигации и 
други финанови 
ресурси 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Други заеми 79 965 1,824 1,836 1,653 1,469 1,286 1,102 918 735 551 367 184 0 0 
ЛИХВИ 79 965 1,824 1,836 1,653 1,469 1,286 1,102 918 735 551 367 184 0 0 
Облигации и 
други финанови 
ресурси 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Други заеми 0 0 0 0 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 0 
ИЗПЛАЩАНЕ 
НА ЗАЕМИ 

0 0 0 0 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 0 

ЧАСТЕН 
КАПИТАЛ 

1,576 7,727 7,182 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО 
НАЦИОНАЛЕН 
ПУБЛИЧЕН 
ПРИНОС 

               

ОБЩО 
ИЗХОДЯЩИ 
ПОТОЦИ 

4,162 45,674 32,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 5,817 54,366 41,755 6,591 12,648 12,627 12,609 12,596 12,586 12,581 12,579 12,582 12,589 12,600 9,126 
НЕТЕН 
ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

-5,817 -54,366 -41,755 1,104 3,107 3,502 3,902 4,308 4,720 5,138 5,562 5,993 6,430 6,874 10,814 

 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
                
Общински отпадъци 4,105 4,166 4,228 4,291 4,355 4,420 4,486 4,553 4,621 4,690 4,759 4,830 4,902 4,975 5,049 
Други отпадъци 308 313 317 322 327 332 336 342 347 352 357 362 368 373 379 
Електроенергия 10,126 10,390 10,662 10,940 11,226 11,519 11,820 12,129 12,446 12,771 13,104 13,447 13,798 14,158 14,528 
Топлинна енергия 5,879 6.038 6.202 6,371 6,544 6,721 6.904 7.091 7.283 7.481 7.684 7,893 8,107 8,327 8.553 
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ПРОДАЖБИ 20,418 20,907 21,409 21,924 22,451 22,992 23,546 24,114 24,696 25,293 25,905 26,532 27,175 27,833 28,509 
ОСТАТЪЧНА 
СТОЙНОСТ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,990 

ОБЩО ВХОДЯЩИ 
ПОТОЦИ 

20,418 20,907 21,409 21,924 22,451 22,992 23,546 24,114 24,696 25,293 25,905 26,532 27,175 27,833 37,498 

Разходи за труд 2,496 2,559 2,622 2,687 2,754 2,823 2,893 2,965 3,039 3,115 3,192 3,272 3,354 3,436 3,523 
Газ 303 312 322 332 342 353 364 375 387 399 411 424 438 451 465 
Електроенергия 680 700 720 741 763 785 808 831 856 881 906 933 960 988 1,017 
Водни услуги 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 
Суровини 357 364 371 379 386 394 402 410 418 427 435 444 453 462 471 
Междинни услуги и 
стоки 

1,783 1,819 1,855 1,892 1,930 1,969 2,008 2,048 2,089 2,131 2,174 2,217 2,262 2,307 2,353 

Отстраняване на 
пепелта и шлаката 

3,702 3,777 3,852 3,929 4,008 4,088 4,170 4,253 4,338 4,425 4,513 4,604 4,696 4,790 4,885 

ОБЩО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

9,330 9,539 9,752 9,970 10,193 10,421 10,655 10,894 11,138 11,388 11,644 11,905 12,173 12,446 12,727 

Облигации и други 
финанови ресурси 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Други заеми 0 0 0 0 1,810 1,629 1,448 1,267 1,086 905 724 543 362 181 0 
ЛИХВИ 0 0 0 0 1,810 1,629 1,448 1,267 1,086 905 724 543 362 181 0 
Облигации и други 
финанови ресурси 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Други заеми 0 0 0 0 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 0 
ИЗПЛАЩАНЕ НА 
ЗАЕМИ 

0 0 0 0 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 0 

ЧАСТЕН 
КАПИТАЛ 

0 0 0 36,192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО 
НАЦИОНАЛЕН 
ПУБЛИЧЕН 
ПРИНОС 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО 
ИЗХОДЯЩИ 
ПОТОЦИ 

9,330 9,539 9,752 46,162 15,622 15,669 15,722 15,780 15,843 15,912 15,987 16,067 16,154 16,246 12,727 

                
НЕТЕН ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

11,088 11,369 11,658 -24,238 6,829 7,323 7,824 8,334 8,853 9,381 9,918 10,464 11,021 11,587 24,772 

 
Сконтов процент 5.0% 
ФННС(К) -16,059.4 
ФНВ(К) 3.7% 
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Таблица 4.37 Финансова устойчивост – (хиляди евро) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
ЧАСТЕН КАПИТАЛ 1,576 7,727 7,182 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ОБЩО 
НАЦИОНАЛЕН 
ПУБЛИЧЕН ПРИНОС 

4,162 45,674 32,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА 
ПОМОЩ ОТ ЕС 

1,383 29,444 27,753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗАЕМИ 1,576 17,727 17,182 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ОБЩО 
ФИНАНСОВИ 
РЕСУРСИ 

8,697 100,572 84,866 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Общински отпадъци 0 0 0 1,719 3,489 3,541 3,593 3,647 3,701 3,756 3,812 3,869 3,927 3,985 4,045 
Други отпадъци 0 0 0 129 262 266 270 274 278 282 286 290 295 299 303 
Електроенергия 0 0 0 3,716 7,625 7,824 8,029 8,238 8,454 8,674 8,901 9,134 9,372 9,617 9,868 
Топлинна енергия 0 0 0 2,132 4,379 4,498 4,620 4,745 4,874 5,006 5,142 5,282 5,425 5,572 5,724 
ПРОДАЖБИ 0 0 0 7,695 15,755 16,128 16,511 16,904 17,307 17,719 18,142 18,575 19,019 19,473 19,940 
ОБЩО ВХОДЯЩИ 
ПОТОЦИ 

8,697 100,572 84,866 8,183 15,755 16,128 16,511 16,904 17,307 17,719 18,142 18,575 19,019 19,473 19,940 

 
Разходи за труд 0 0 0 1,859 1,905 1,952 2,001 2,051 2,102 2,154 2,208 2,263 2,319 2,377 2,436 
Газ 0 0 0 105 216 223 229 237 244 252 259 268 276 285 293 
Електроенергия 0 0 0 241 495 510 525 540 556 572 589 606 624 642 660 
Водни услуги 0 0 0 3 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 
Суровини 0 0 0 141 287 293 299 305 311 317 323 330 336 343 350 
Междинни услуги и 
стоки 

0 0 0 703 1,434 1,463 1,492 1,522 1,552 1,584 1,615 1,647 1,680 1,714 1,748 

Отстраняване на 
пепелта и шлаката 

0 0 0 1,460 2,978 3,037 3,098 3,160 3,223 3,288 3,353 3,420 3,489 3,559 3,630 

ОБЩО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

0 0 0 4,511 7,322 7,485 7,651 7,821 7,995 8,173 8,355 8,541 8,732 8,927 9,126 

 
Техно-икономическо 
проучване, тръжни 
разходи и др. 

6,980 0 1,816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отчуждаване на земя 1,485 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сгради 0 57,342 17,801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Оборудване 0 41,355 63,273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Инвестиционни 
разходи 

8,465 99,454 82,889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Разходи за подмяна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разходи за 
възстановяване и 
отсраняване на 
замърсяването 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Остатъчна стойност                
Други 
инвестиционни 
позиции 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО 
ИНВЕСТИЦИОННИ 
РАЗХОДИ 

8,465 99,454 82,889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Облигации и други 
фиансови ресурси 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Други заеми 79 965 1,824 1,836 1,653 1,469 1,286 1,102 918 735 551 367 184 0 0 
ЛИХВИ 79 965 1,824 1,836 1,653 1,469 1,286 1,102 918 735 551 367 184 0 0 
 
Облигации и други 
фиансови ресурси 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Други заеми 0 0 0 0 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 0 
ИЗПЛАЩАНЕ НА 
ЗАЕМИ 

0 0 0 0 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 0 

ДАНЪЧНО 
ОБЛАГАНЕ 

153 153 153 769 1,575 1,613 1,651 1,690 1,731 1,772 1,814 1,857 1,902 1,947 1,994 

ОБЩО ИЗХОДЯЩИ 
ПОТОЦИ 

8,697 100,572 84,866 7,117 14,223 14,239 14,260 14,286 14,317 14,353 14,393 14,439 14,490 14,547 11,120 

 
НЕТЕН ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

0 0 0 1,066 1,531 1,889 2,251 2,618 2,990 3,366 3,748 4,136 4,528 4,926 8,820 

 
КУМУЛАТИВЕН 
ОБЩ ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

0 0 0 1,066 2,597 4,486 6,737 9,355 12,344 15,710 19,459 23,594 28,122 33,048 41,868 
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 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
ЧАСТЕН КАПИТАЛ 0 0 0 36,192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ОБЩО 
НАЦИОНАЛЕН 
ПУБЛИЧЕН ПРИНОС 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА 
ПОМОЩ ОТ ЕС 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗАЕМИ 0 0 0 36,192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО 
ФИНАНСОВИ 
РЕСУРСИ 

0 0 0 72,384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Общински отпадъци 4,105 4,166 4,228 4,291 4,355 4,420 4,486 4,553 4,621 4,690 4,759 4,830 4,902 4,975 5,049 
Други отпадъци 308 313 317 322 327 332 336 342 347 352 357 362 368 373 379 
Електроенергия 10,126 10,390 10,662 10,940 11,226 11,519 11,820 12,129 12,446 12,771 13,104 13,447 13,798 14,158 14,528 
Топлинна енергия 5,879 6,038 6,202 6,371 6,544 6,721 6,904 7,091 7,283 7,481 7,684 7,893 8,107 8,327 8,553 

ПРОДАЖБИ 20,418 20,907 21,409 21,924 22,451 22,992 23,546 24,114 24,696 25,293 25,905 26,532 27,175 27,833 28,509 
ОБЩО ВХОДЯЩИ 
ПОТОЦИ 

20,418 20,907 21,409 94,308 22,451 22,992 23,546 24,114 24,696 25,293 25,905 26,532 27,175 27,833 28,509 

 
Разходи за труд 2,496 2,559 2,622 2,687 2,754 2,823 2,893 2,965 3,039 3,115 3,192 3,272 3,354 3,436 3,523 
Газ 303 312 322 332 342 353 364 375 387 399 411 424 438 451 465 
Електроенергия 680 700 720 741 763 785 808 831 856 881 906 933 960 988 1,017 
Водни услуги 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 
Суровини 357 364 371 379 386 394 402 410 418 427 435 444 453 462 471 
Междинни услуги и 
стоки 

1,783 1,819 1,855 1,892 1,930 1,969 2,008 2,048 2,089 2,131 2,174 2,217 2,262 2,307 2,353 

Отстраняване на 
пепелта и шлаката 

3,702 3,777 3,852 3,929 4,008 4,088 4,170 4,253 4,338 4,425 4,513 4,604 4,696 4,790 4,885 

ОБЩО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

9,330 9,539 9,752 9,970 10,193 10,421 10,655 10,894 11,138 11,388 11,644 11,905 12,173 12,446 12,727 

 
Техно-икономическо 
проучване, тръжни 
разходи и др. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отчуждаване на земя 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сгради 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Оборудване 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционни 
разходи 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Разходи за подмяна 0 0 0 72,383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разходи за 
възстановяване и 
отсраняване на 
замърсяването 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,967 

Остатъчна стойност                

Други 
инвестиционни 
позиции 

0 0 0 72,383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,967 

ОБЩО 
ИНВЕСТИЦИОННИ 
РАЗХОДИ 

0 0 0 72,383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,967 

 
Облигации и други 
фиансови ресурси 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Други заеми 0 0 0 0 1,810 1,629 1,448 1,267 1,086 905 724 543 362 181  

ЛИХВИ 0 0 0 0 1,810 1,629 1,448 1,267 1,086 905 724 543 362 181 0 
 
Облигации и други 
фиансови ресурси 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Други заеми 0 0 0 0 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 0 
ИЗПЛАЩАНЕ НА 
ЗАЕМИ 

0 0 0 0 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 0 

ДАНЪЧНО 
ОБЛАГАНЕ 

2,042 2,091 2,141 2,192 2,245 2,299 2,355 2,411 2,470 2,529 2,590 2,653 2,717 2,783 0 

ОБЩО ИЗХОДЯЩИ 
ПОТОЦИ 

11,372 11,629 11,893 84,545 17,867 17,968 18,076 18,191 18,313 18,441 18,577 18,720 18,871 19,029 45,694 

 
НЕТЕН ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

9,046 9,278 9,517 9,762 4,584 5,023 5,470 5,923 6,383 6,852 7,328 7,811 8,303 8,804 -17,185 

 
КУМУЛАТИВЕН 
ОБЩ ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

50,914 60,192 69,709 79,471 84,055 89,079 94,548 100,471 106,854 113,706 121,034 128,845 137,148 145,952 128,767 
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Таблица 4.38 Икономически анализ (хиляди евро) 
 КИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
Общински отпадъци 0.96 0 0 0 1,643 3,335 3,385 3,435 3,486 3,538 3,591 3,644 3,699 3,754 3,810 3,866 

Други отпадъци 0.96 0 0 0 123 250 254 258 262 265 269 273 277 282 286 290 

Електроенергия 0.96 0 0 0 3,552 7,289 7,479 7,675 7,875 8,081 8,292 8,508 8,731 8,959 9,193 9,433 

Топлинна енергия 0.96 0 0 0 2,038 4,186 4,299 4,416 4,536 4,659 4,785 4,915 5,049 5,186 5,327 5,471 

ПРОДАЖБИ  0 0 0 7,355 15,059 15,417 15,783 16,159 16,543 16,937 17,341 17,755 18,179 18,614 19,060 

Избегнат CO2 
(електроенергия) 

- 0 0 0 5,829 11,891 12,129 12,371 12,619 12,871 13,129 13,391 13,659 13,932 14,211 14,495 

Избегнат CO2 
(топлинна енергия) 

- 0 0 0 5 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 

ПОЛОЖИТЕЛНИ 
ВЪНШНИ 
ФАКТОРИ 

 0 0 0 5,834 11,902 12,140 12,383 12,631 12,883 13,141 13,404 13,672 13,945 14,224 14,509 

ИКОНОМИЧЕСКИ 
ПОЛЗИ 

 0 0 0 13,190 26,961 27,557 28,166 28,789 29,426 30,078 30,745 31,427 32,124 32,838 33,569 

 
Разходи за 
квалифициран труд 

1.00 0 0 0 481 494 507 521 535 550 565 580 596 612 629 646 

Разходи за 
няквалифициран труд 

0.60 0 0 0 827 847 867 888 909 931 954 977 1,000 1,024 1,049 1,074 

Газ 0.96 0 0 0 100 206 213 219 226 233 241 248 256 264 272 280 

Електроенергия 0.96 0 0 0 230 474 487 502 516 531 547 563 579 596 613 631 

Водни услуги 0.96 0 0 0 3 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 

Суровини 0.96 0 0 0 135 274 280 286 291 297 303 309 315 322 328 335 

Междинни услуги и 
стоки 

0.72 0 0 0 505 1,029 1,050 1,071 1,092 1,114 1,136 1,159 1,182 1,206 1,230 1,255 

Отстраняване на 
пепелта и шлаката 

0.67 0 0 0 983 2,005 2,045 2,086 2,128 2,170 2,214 2,258 2,303 2,349 2,396 2,444 

ОБЩО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

 0 0 0 3,263 5,335 5,456 5,579 5,705 5,834 5,966 6,101 6,239 6,380 6,525 6,673 

Технико-
икономическо 
проучване, тръжни 
процедури и др. 

1.00 6,980 0 1,816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Отчуждаване на земя 1.33 1,980 1,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сгради 0.70 0 40,140 12 .461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Оборудване 0.60 0 24,813 37 ,964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Инвестиционни 
разходи 

 8,960 65,962 52,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разходи за подмяна 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разходи за 
възстановяване и 
отстраняване на 
замърсяването 

0.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Остатъчна стойност 0.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други 
инвестиционни 
позиции 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБЩО 
ИНВЕСТИЦИОННИ 
РАЗХОДИ 

 8,960 65,962 52,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Шум, миризми и др. - 0 0 0 184 375 383 391 398 406 415 423 431 440 449 458 

ОТРИЦАТЕЛНИ 
ВЪНШНИ 
ФАКТОРИ 

 0 0 0 184 375 383 391 398 406 415 423 431 440 449 458 

ОБЩО 
ИКОНОМИЧЕСКИ 
РАЗХОДИ 

 8,960 65,962 52,240 3,447 5,711 5,839 5,970 6,104 6,240 6,380 6,524 6,670 6,820 6,974 7,130 

НЕТНА 
ИКОНОМИЧЕСКА 
ПОЛЗА 

 -8,960 -65,962 52,240 9,743 21,251 21,718 22,196 22,686 23,186 23,698 24,221 24,757 25,304 25,865 26,438 

 
 КИ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
Общински отпадъци 0.96 3,924 3,982 4,042 4,102 4,163 4,225 4,288 4,352 4,417 4,483 4,549 4,617 4,686 4,756 4,827 

Други отпадъци 0.96 294 299 303 308 312 317 322 326 331 336 341 346 351 357 362 

Електроенергия 0.96 9,679 9,932 10,191 10,458 10,731 11,011 11,299 11,594 11,897 12,207 12,526 12,853 13,189 13,534 13,887 

Топлинна енергия 0.96 5,620 5,772 5,929 6,090 6,255 6,425 6,599 6,778 6,962 7,151 7,345 7,544 7,749 7,960 8,176 

ПРОДАЖБИ  19,517 19,985 20,465 20,957 21,461 21,978 22,507 23,050 23,607 24,177 24,762 25,361 25,976 26,606 27,251 

Избегнат CO2 
(електроенергия) 

- 14,785 15,081 15,382 15,690 16,004 16,324 16,650 16,983 17,323 17,669 18,023 18,383 18,751 19,126 19,508 

Избегнат CO2 
(топлинна енергия) 

- 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 

ПОЛОЖИТЕЛНИ 
ВЪНШНИ 

 14,799 15,095 15,397 15,705 16,019 16,339 16,666 16,999 17,339 17,686 18,039 18,400 18,768 19,144 19,527 
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ФАКТОРИ 
ИКОНОМИЧЕСКИ 
ПОЛЗИ 

 34,315 35,080 35,861 36,661 37,479 38,316 39,173 40,049 40,946 41,863 42,801 43,761 44,744 45,749 46,778 

 
Разходи за 
квалифициран труд 

1.00 663 681 700 719 738 758 779 800 822 844 867 890 914 939 965 

Разходи за 
няквалифициран труд 

0.60 1,100 1,126 1,154 1,181 1,210 1,239 1,269 1,299 1,331 1,363 1,395 1,429 1,464 1,499 1,535 

Газ 0.96 289 298 308 317 327 337 348 359 370 381 393 406 418 431 445 

Електроенергия 0.96 650 669 688 708 729 750 772 795 818 842 866 892 918 944 972 

Водни услуги 0.96 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

Суровини 0.96 341 348 355 362 369 377 384 392 400 408 416 424 433 441 450 

Междинни услуги и 
стоки 

0.72 1,280 1,305 1,331 1,358 1,385 1,413 1,441 1,470 1,499 1,529 1,560 1,591 1,623 1,655 1,689 

Отстраняване на 
пепелта и шлаката 

0.67 2,493 2,543 2,594 2,646 2,699 2,753 2,808 2,864 2,921 2,980 3,039 3,100 3,162 3,225 3,290 

ОБЩО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

 6,824 6,979 7,138 7,300 7,466 7,636 7,810 7,988 8,170 8,357 8,547 8,743 8,943 9,147 9,357 

Технико-
икономическо 
проучване, тръжни 
процедури и др. 

1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отчуждаване на земя 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сгради 0.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оборудване 0.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционни 
разходи 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разходи за подмяна 0.67 0 0 0 48,497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разходи за 
възстановяване и 
отстраняване на 
замърсяването 

0.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,295 

Остатъчна стойност 0.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,393 

Други 
инвестиционни 
позиции 

 0 0 0 48,497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,903 

ОБЩО 
ИНВЕСТИЦИОННИ 
РАЗХОДИ 

 0 0 0 48,497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,903 

Локално въздействие - 467 476 486 495 505 515 526 536 547 558 569 580 592 604 616 

ОТРИЦАТЕЛНИ 
ВЪНШНИ 
ФАКТОРИ 

 467 476 486 495 505 515 526 536 547 558 569 580 592 604 616 

ОБЩО 
ИКОНОМИЧЕСКИ 
РАЗХОДИ 

 7,291 7,455 7,624 56,292 7,971 8,152 8,336 8,524 8,717 8,915 9,116 9,323 9,535 9,751 25,875 

НЕТНА 
ИКОНОМИЧЕСКА 
ПОЛЗА 

 27,024 27,624 28,238 -19,631 29,508 30,165 30,837 31,525 32,229 32,948 33,685 34,438 35,209 35,998 20,902 

 
Сконтов процент 3.5% 
ИННС 259,891.1 
ИНВ 15.1% 
П/Р 2.0 
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4.4  Примерен казус: инвестиции в пречиствателни станции за 
отпадъчни води 

4.4.1 Определение за проект 
Проектът представлява инвестиция в областта на пречистване на отпадъчни води и повторно 
използване на добре пречистени отпадъчни води за различни цели след интензивно третично 
пречистване. Проектът се осъществява в район по цел сближаване в страна, която има право да 
кандидатства за подпомагане по Кохезионния фонд. 
Проектът включва строителството на нова пречиствателна станция, която съгласно 
действащите нормативни актове трябва да обслужва среден по размери град (725 000 жители 
през първата година, като населението нараства с годишен темп от 0,15%). Понастоящем 
отпадъчните води се изхвърлят непреработени в реката пресичаща града. 
Проектът предвижда реализиране на четири модула за интензивно пречистване с цел повторно 
използване на води, които ще третират средно около 70% от потока пречистени отпадъчни води. 
Под земята ще бъдат изградени две помпени станции и система от тръбопроводи, които да 
отвеждат пречистената вода към съществуващия резервоар колектор в напояваната зона и 
съществуващия резервоар за обслужване на промишлената мрежа79. Вече са изградени както 
напоителната мрежа, така и водоснабдителната мрежа за промишлените съоръжения. 
Пречиствателните станции за отпадъчни води и близките станции за третично пречистване ще 
заемат обща площ от 7 000 квадратни метра. 
Промишлената зона вече е добре развита. Съществуват повече от стотина малки и средни 
фабрики и много занаятчийски работилници. Понастоящем водоснабдяването се осъществява 
чрез кладенци, което води до прекомерно използване на подземни води. Поради тази причина 
местният водоносен пласт е изчерпан, а хидро-геоложкото му равнище е значително понижено 
през изминалите години. Територията с напоявани земеделски култури, недалеч от града е 
новонапоявана зона с обща площ 3 500 хектара, върху някои от които се предвижда изграждане на 
парникови оранжерии в близкото бъдеще. 
Цялостната инвестиция се реализира от Общината, която ще избере частен партньор 
посредством тръжна процедура за строеж, експлоатация и трансфер (BOT) (вид публично-
частно партньорство, ПЧП). Виж приложение Ж за този тип ПЧП). Времевият хоризонт за BOT 
е фиксиран на 30 години, като този период включва проектиране, изграждане, стартиране и 
експлоатация на системата. 
Общината получава приходите, които плащат потребителите за дренажно събиране на води80 и 
предоставяне на услуги за събиране и пречистване на водите. Тя плаща такса за 
експлоатационно обслужване на определена цена за единица на частния партньор от ПЧП. 
Дренажната и канализационна система се управляват пряко от общинския персонал. 
Частният партньор получава приходите, идващи от таксите за вода, които се изплащат от 
промишлените и земеделски потребители и отговаря за “частната” част от инвестицията и за 
разходите за експлоатация и поддръжка. 
Общината получава европейските и национални (или регионални) безвъзмездни помощи и ги 
прехвърля на частния оператор81, заедно със собствения си капиталов принос (взет от общинския 
бюджет). Частният партньор предоставя средства за финансиране на оставащата част от 
инвестиционните разходи. 
В домакинския сектор търсенето на пречистване идва от потребителите на съществуващата 
градска канализационна мрежа. Промишленото търсене на вода за производствени процеси или 
други промишлени цели идва от фабриките и занаятчийските лаборатории. Водата се използва 
за напояване на различните сезонни и многосезонни култури и в оранжериите. Карето по-долу 
съсредоточава вниманието върху определянето и количественото изразяване на търсенето на 
вода в проекта. 
При технико-икономическото проучване се отхвърля алтернативата “да се работи както 
обикновено”, тъй като тя би означавала по-нататъшно използване на подземни води, които, 
                                                 
79 Рециклираните води се предоставят на фабриките за промишлени процеси и цели, но и за консумация от човека. 
80 Пречиствателната станция е проектирана така, че да преработва дъждовни води до ниво, равняващо се на 5 пъти проектирания 
дебит за отпадъчните води. 
81 Пропорционално на напредъка на изграждане на системата. 
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както вече споменахме, са изчерпани главно поради съществуващото промишлено потребление 
на водата. 
Алтернативен вариант, който се счита за технически осъществим и взема под внимание 
хидроложките и гео-морфологични условия на зоната обхваната от проекта е изграждането на 
язовир и дълъг водопровод (с дължина по-голяма от 100 км), който да доставя вода до 
напоителните и промишлени мрежи. Този вариант е отхвърлен поради икономически причини. 
От техническа гледна точка не същестуват други алтернативи, които да са приети за осъществими. 

Фиг. 4.9 Диаграма на цялостната схема на проектната инфраструктура 

 
 
 

АКЦЕНТ: ТЪРСЕНЕТО НА ВОДА 
Обемът на водата, която ще се пречиства, се изчислява на основата на среднодневното реално подаване на 190 л на жител, като се 
отчита процент за намаляване, равняващ се на 0,8 за отпадъчните води, събрани от градската канацилационна мрежа. 
Размерът на дневното водоснабдяване се определя на основата на проучване на потребностите на гражданското население в райони, 
сходни с местоположението на проекта (сходни обичаи, равнища на потребление, географско местоположение и т.н.), и е коригиран с 

данните за историческото потребление в съответния град, които са предоставени от Общината
82

. 
За промишлената зона търсенето на вода се изчислява на основата на специфичното потребление на промишлените съоръжения, като 
се допуска активен период от около 11 месеца годишно. 
Търсенето на вода за напояване се изчислява на основата на очакваното потребление на различните видове земеделски култури, като се 
допуска активен период от около 6 месеца годишно (сухия сезон). За отглеждане на земеделски култури в оранжерии активният период 
е целогодишен. 
Общото водоподаване включва и течовете в мрежата. Реалното потребление се изчислява, както следва: реално потребление = общо 
водоснабдяване – течове  
Количествено изражение на търсенето на вода 
- Питейната вода, която се доставя на градските потребители: 725 000 жители х 190 л/ жители ден х 365 / 1,000 = 50,3 Mм3/годишно 
- Отпадъчни води, които ще се пречистват в съоръжението: 50.3 Mм3/г x 0.80 = 40.3 Mм3/г 
- Вода, която се доставя на градските потребители: 12.1 Mм3/г 
- Земеделско търсене на вода за напояване: 3,500 he x 4,500 м3/хектара г = 15.75 Mм3/г 
Общото количество рециклирана вода е 27,9 Mm3/г, което възлиза на около 70% от общото количество третирани отпадъчни води. 
Динамика на търсенето 
Динамиката на търсенето на домакинствата се установява с оглед на прогнозата за населението в града, която има два компонента: 
- демографски ръст (средно за района) 0,06% годишно; 
- миграционен приток с положителен баланс, който дава среден ръст от 0,09%; 
- в резултат в модела на АРП се залага среден годишен темп на растеж от 0,15%. 
Приема се, че промишленото търсене намалява (средна годишна стойност = -0,3%), поради намаляване на течовете в мрежата и 
възстановяване на ефективността на потреблението на вода в самите фабрики. 
Поради същите причини се приема, че търсенето на вода за напояване също ще намалее, със среден годишен темп = -0,5% 
С цел опростяване в настоящия примерен казус не се разглежда друга динамика на търсенето. 
 

 

                                                 
82 Както вече спомехаме, обемите отпадъчни води отчитат коефициент на редуциране равняващ се на 0,80. Нивото на замърсяване 
(БПК биохимична потребност от кислород, ХПК химична потребност от кислород) се изчислява посредством използване на 
стандартни методи на екологичен инженеринг. 

Градска канализационна 
мрежа 

Отвеждаща линия 

Пречиствателна станция за отпадъчни 
води 

Промишлена зона 

Напоявана земеделска 
земя 

Помпени 
станции 

Водоем на 
окончателното 
заустване на 
водите 
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4.4.2 Финансов анализ 
Въпреки че в този проект собственикът на инфраструктурата (Общината) е различен от 
оператора (частния партньор по ангажимента BOT) се изготвя консолидиран финансов анализ. 
Приема се, че времевият хоризонт за анализа е 30 години, същия като за BOT. 
В анализа се използват постоянни цени, а корекции се въвеждат с оглед промените в 
относителните цени. Тези корекции се извършват като се приема среден годишен темп на 
инфлация 1,5% и освен това се отчитат фактори за растеж, пределно намаляване в цените на 
някои услуги и експлоатационни разходи (вж по-долу за подробности). Следователно се 
отчитат само относителни ценови промени. В реално изражение финансовият сконтов 
коефициент е 5%. 
Стойността на инвестицията включва изграждането на отвеждаща магистрална линия и 
система за заустване на пречиствателната станция за отпадъчни води, пречиствателна станция 
за рафиниране на води и водопроводите (включително и помпените станции) с оглед 
водоснабдяване на промишлените и напоителни зони. Разходите за тази инвестиция, без ДДС, 
са определени на €100 831 000 (при постоянни цени)83 и са разделени в еднородни категории, 
чиито стойности са съотнесени към първите три периода, въз основа на времевия график за 
реализиране на проекта. 
Таблица 4.39 Разпределение на инвестиционните разходи във времевия хоризонт 

 
Инвестиционни разходи в постоянни цени 

 (хиляди евро) 
 

 
Общо 

 
1 г. 

 
2 г. 

 
3 г. 

Технико-икономическо проучване, проектиране, 
управление на строителните работи, лицензи и др. 

9,259 7,363 0 1,896 

Отчуждаване на земя 1,094 726 368 0 
Труд 43,323 4,255 25,915 13,152 
Материали за строителни работи 12,900 990 7,031 4,078 
Наеми 3,238 26 1,607 1,604 
Транспортиране 2,681 44 1,331 1,306 
Електромеханични компоненти и оборудване 29,138 0 11,551 17,587 
Общо инвестиционни разходи 100,831 13,404 47,804 39,623 

Началната фаза, с продължителност 5 месеца, ще започне през четвъртата година, през която 
се приема, че производството е 70% от производството на режима. Компонентите с кратък 
полезен живот84 (60% от разходите за оборудване) ще бъдат подменени еднократно в рамките на 
времевия хоризонт на инвестицията в края на икономическия им живот (16 години85). С цел 
опростяване изчислението се изготвя чрез въвеждане на цялостните разходи за 
гореспоменатите компоненти през 20-та година86. 
Като се има предвид гореспоменатата схема на ПЧП инвестицията се финансира87 посредством 
предоставяне на грант (ЕФРР и национални или регионални фондове), фонд предоставен от 
Общината и фондове на частния партньор. Изискваният грант за съфинансиране от ЕС е 
€22 129 000 (21,9% от общите инвестиционни разходи при текущи цени без ДДС). Сума от 
€19 029 000 (18,9% от съвкупните инвестиционни разходи) се предоставя от националния или 
регионалния фонд. Общинският фонд възлиза на €10 263 000 (10,2% от инвестиционните 
разходи). Частното финансиране (€49 410 000, 49,0% от инвестиционите разходи) се 
осъществява посредством частен капитал за 50% от сумата (€24 705 000) и посредством заем за 
останалите 50% (€24 705 000). Лихвата по заема се равнява на 5,00% с период на амортизация 
от 10 години. 
Финансирането за подмяна на компоненти с по-кратък живот се предоставя от частния 
партньор (50% капитал, 50% заем) през 20-та година (€22 652 000). 

                                                 
83 Цената на инвестицията в текущи цени възлиза на €100 831 451. 
84 Главно машини и друго електротехническо оборудване за пречиствателните и помпените съоръжения. 
85 В съответствие с техническите данни от литературата. 
86 Двадесетата година е определена като са взети предвид три години за изграждане на съоръжението плюс 16 години живот. 
87 Сумата, за която е необходимо финансиране представлява цената на инвестицията без ДДС. 
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Таблица 4.40 Източници на финансиране (текущи цени) за времевия хоризонт (хиляди 
евро): 
Източници на 
финансиране 

Общо 1 2 3 4-19 20 21-30 

Публични фондове        
Финансиране на 
инвестицията 

       

Безвъзмездна помощ от 
ЕС 
Национална 
безвъзмездна помощ 
Общински капитал 

Общо 

22,129  
 

19,029  
 
 

10,263 
51,421 

4,410  
 

1,258  
 
 

1,700 
7,368 

10,595  
 

10,164  
 
 

4,495 
25,254 

7,124  
 

7,607  
 
 

4,068 
18,799 

0  
 

0  
 
 

0 
0 

0  
 

0  
 
 

0 
0 

0  
 

0  
 
 

0 
0 

Частни фондове        
Финансиране на 
инвестицията и 
експлоатацията 

       

Собствен капитал 
Заем 

Общо 

24,705 
24,705 
49,410 

3,018 
3,018 
6,036 

11,275 
11,275 
22,550 

10,412 
10,412 
20,824 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Финансиране на 
подмяната на 
компоненти с 
краткосрочен живот 

       

Собствен капитал 
Заем 

Общо 

11,326 
11,326  
22,652 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

11,326 
 11,326  
22,652 

0 
0 
0 

 
Допълнителните текущи разходи, необходими за извършване на дейностите по проекта 
(пречиствателната станция, водоснабдяване за промишлеността и селското стопанство), 
включват: 
- разходи за труд: приемат се 14 квалифицирани служители (38 000 евро на човек годишно) и 

32 неквалифицирани служители (26 600 евро на човек годишно); определен е цялостен 
реален темп на растеж от 0,4% годишно88 за разходите за труд; 

- разходи за електроенергия: помпените станции консумират 0,017 киловата на кубичен метър 
вода за крайния потребител, пречиствателните станции консумират 0,027 киловата на кубичен 
метър пречистена вода. Приема се, че цената за електричество нараства с годишен темп от 
0,9%89. 

- материали: материалите, използвани от пречиствателните съоръжения възлизат на годишен 
разход от €0,080 на кубичен метър пречистена вода; реалният темп на растеж на тази цена е 
0,9% годишно; 

- междинни услуги и стоки: междинните услуги и стоки имат фиксиран дял от годишните 
разходи на стойност €1 299 000 и променлив дял от €0,1 на кубичен метър пречистена вода. 

- разходи за поддръжка: разходите за поддръжка се изчисляват на основата на цените на 
местния пазар или ако няма такива – на цените на пазара в региона или страната. Този 
годишен разход е определен на €715 000; 

- отстраняване на утайки след пречистването: годишният разход е €0,093 на кубичен метър 
пречистени води; пределният ръст на тази цена е 0,5% годишно. 

 
Приходите се натрупват във финансовия консолидиран анализ от събираните сметки за 
предоставените нови услуги, оценени по съответните цени за отчетените кубици вода от 
водомерите. 
 
В действителност използването на консолидиран финансов анализ за определяне на 
изпълнението на проекта гарантира, че гореспоменатата такса, която се изплаща от Общината 
на частния партньор, не се отчита в този случай. Всъщност приходите за оператора 
съответстват на разходите, поети от собственика, така че в консолидирания анализ двата 
елемента взаимно се елиминират и не оказват влияние върху нетните парични потоци от 
проекта. 
 

                                                 
88 Над темпа на инфлация 
89 Вж бележката по-горе 
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ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ 
Позовавайки се на базова година очакваните разходи са изчислени, както следва: 
- гражданска пречиствателна услуга (при сегашното положение “без намеса” няма такса за пречистване): 50.3 
Мм3/годишно * €0.283 per м3 * 0.950 = 13,523,000€/г;90 
- подаване за промишлеността в резервоара: 12,1 Мм3/годишно * €0.283 per м3 * 0.950 = 13,523,000€/г; 
- подаване за напояване: 15,75 Мм3/годишно * €0.030 за м3 * 0.87 = 411,000€/г; 
- с цел отчитане на известно очаквано равнище на избягване на сметките за предоставените услуги преди изчисляване 
на приходите внимателно се прилагат следните “индекси на разсейване": общински услуги: 5%, промишлено 
водоснабдяване: 0,5%, водоснабдяване за напояване: 13%. 
- накрая, при изчисляване на показателите за изпълнението стойностите на приходите за всяка година се получават, 
като се започва от горните базови стойности и се отчита растежа в търсенето на вода (вж по-горе) и динамиките на 
текущите цени. 

Освен гореспоменатите приходи, остатъчната стойност през 27-те години от живота на 
инфраструктурата91 е определена на 4,0% от първоначалните разходи на частите от инвестицията 
с продължителен живот плюс 3,8% от разходите за подменените компоненти (части с кратък 
живот). Съвкупната остатъчна стойност (€6 030 000 в постоянни цени без сконтиране) се 
разпределя през последната година (30-та) от инвестиционния период. 
 
Финансовите показатели за изпълнение са следните: 
 
- Финансова нетна настояща стойност (инвестиция)  ФННС(И)  €−29,083,911 
- Финансова норма на възвръщаемост (инвестиция)  ФНВ (И)  1.9% 
- Финансова нетна настояща стойност (капитал)92  ФННС(К)  €−8,357,812 
- Финансова норма на възвръщаемост (капитал)  ФНВ (К)  3.7% 

По отношение на финансовата устойчивост на проекта кумулативният паричен поток е винаги 
положителен с минимална стойност от €788 000 през петата година. 
Освен това, ако таксата за предоставените услуги е определена на €0,02 за кубичен метър 
пречистена вода, отделният анализ върху финансовата рентабилност на местния публичен капитал 
(общински средства, т.е.: ФННС(Кп) и ФНВ (Кп)) и финансовата рентабилност на частния 
капитал (частен капитал и заем за финансиране на инвестицията и разходите за подмяната и 
паричния дефицит през първите години на експлоатация, т.е.: ФННС(Кч) и ФНВ (Кч)) – без 
безвъзмездната помощ от ЕС - дава следните резултати: 
- Публичен партньор на ПЧП (община)  ФННС (Кп)  €3,491,00893 
       ФНВ(Кп)  7.8%  
- Частен партньор на ПЧП (фирма оператор)  ФННС (Кч)  €5,139,536  
       ФНВ(Кч)  6.5%  

Максималната сума, за която се прилага процентът на съфинансиране по приоритетната ос за 
този проект възлиза на €32 467 727. Тя се определя чрез умножаване на допустимите разходи по 
проекта (в този случай €100 831 451 в текущи цени) по размера на финансовия дефицит (32,2%). 
Ако приемем, че процентът на съфинансиране по приоритетната ос се равнява на 80%, то 
тогава максималният принос от ЕС е на стойност €25 974 182. 
 
4.4.3 Икономически анализ 
За преобразуване на цените във финансовия анализ са използвани специфични конверсионни 
индекси и стандартният конверсионен индекс (СКИ=0,96) (вж таблицата по-долу). 
 
 
                                                 
90 Забележете, че размерът на пречиствателните услуги се прилага към обемите вода, предоставени на потребителите, съгласно 
показанията на водомерите. 
91 В края на времевия хоризонт експлоатационният живот на станциите и друго оборудване се равнява на хоризонта на анализа 
минус времето за строеж: 30 – 3 = 27 години. 
92 В таблица 3.32 функциониращите финансови разходи се финансират посредством краткосрочни заеми със средна лихва от 8%. 
93 Сумата от ФННС(Кг) и ФННС(Кч) не се равнява на ФННС(К), тъй като размерът на капиталовите разходи,  в които влизат 
партньорите поотделно не включва националния принос, който наместо това се отчита като допълнение към гореспоменатите 
приноси при изчисляване на ФННС(К).  Подобни аргументи важат и за стойностите на ФНВ(К). 
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Таблица 4.41 Конверсионни индекси, използвани в икономическия анализ 
Вид разход КИ Бележки 

Труд: квалифициран труд 1.00 Приема се, че пазарът на труда е конкурентноспособен 
Труд: неквалифициран труд 0.60 Надница в сянка за неконкурентноспособен пазар на труда

94
 

Отчуждаване на земя 1.34 Стандартен конверсионен фактор умножен по местната цена (40% по-
висока от цената за отчуждаване) 

Труд в станциите 0.64 10% квалифициран труд, 90% неквалифициран труд 
Материали за строителни дейности 0.83 55% машини и произведени стоки, 45% строителни материали 
Наеми 0.68 3% квалифициран персонал, 37% неквалифициран персонал, 30% 

енергия, 20% поддръжка, 10% печалби
95

 (КИ=0) 
Транспорт 0.68 3% квалифициран персонал, 37% неквалифициран персонал, 30% 

енергия, 20% поддръжка, 10% печалби (КИ=0) 
Проектни проучвания, управленчески 
дейности, дела и други общи разходи 

1.00 100% квалифициран труд 

Оборудване, машини, произведени стоки, 
дърводелство и др 

0.82 50% местно производство (СКИ), 40% вносни стоки (КИ=0,85), 10% 
печалби (КИ=0) 

Строителни материали 0.85 75% местни материали (СКИ), 15% вносни стоки (КИ=0,85), 10% 
печалби (КИ=0) 

Електроенергия, горива, други цени на 
енергията 

0.96 СКИ 

Поддръжка 0.71 15% квалифициран персонал, 65% неквалифициран персонал, 20% 
материали 

Реагенти и други специални материали 0.80 30% местно производство (СКИ), 60% вносни стоки (КИ=0,85), 10% 
печалби (КИ=0) 

Междинни стоки и технически услуги 0.71 10% квалифициран персонал, 60% неквалифициран персонал, 30% 
произведени стоки 

Отстраняване на утайки след 
пречистването 

0.80 30% неквалифициран персонал, 20% транспорт, 50% местни услуги 
(СКИ) 

Административни, финансови и 
икономически услуги 

1.00 100% квалифициран персонал 

Получена стойност на инвестиционните 
разходи 

0.76 Претеглена по вид проектни разходи 

Разходи за подмяна 0.82 100% оборудване, машини, произведени стоки, дърводелство и др. 
Селскостопански продукти) 0.85 68% различна селскостопанска продукция (КИ=СКИ), 2% квалифициран 

труд, 30% неквалифициран труд 

Отчетените отрицателни външни фактори са следните: разходите за въздействието на проекта 
на местно равнище, (дължащи се главно на пречиствателните станции), които възникват 
вследствие на шум, миризми, естетически и ландшафтни въздействия. Цялостното въздействие 
от разкриването на строителните площадки - в извънредно урбанизирана зона - се счита за 
незначително и във всички случаи се усвоява от коригираните инвестиционни разходи и от 
гореспоменатите външни въздействия. 
Въздействието вследствие на нормалното функциониране на канализационните и пречиствателни 
съоръжения се остойностява посредством използване на хедонична цена, като се допуска, че 
недвижимите имоти в близкия район се обезценяват. Приема се, че хедоничната цена се равнява 
на разликата между пазарната цена за наема на сградите в дадения район преди построяването 
на пречиствателните станции и стойността на наема след построяването им, като тази разлика 
се коригира с помощта на подходящ КИ. Ако приемем, че средната населеност на сградите в 
засегнатия район (района, обхващащ територията на радиус 600 м от центъра, където е 
разположено съоръжението) е 0,15 м3/м2, то обезценяване от 20% от годишния наем96 на около 
63,6 €/м2 (коригирани) води до хедонична цена от 980 хиляди евро годишно. 
По отношение на оценяване на икономическите ползи приходите, събрани от Общината и 
оператора за предоставяните услуги, дори когато са коригирани с подходящи КИ в този случай 

                                                 
94 Конверсионният индекс за неквалифицирана работна ръка се изчислява на базата на надница в сянка, както следва: SW = FW (1-
u) (1-t), където SW е надница в сянка, FW е надницата, приета във финансовия анализ, u местният (регионален) процент на 
безработица и t е процентът на социалните осигуровки и съответните данъци. В казуса u=12% и t=32%, КИ= (SW/FW) се равнява на 
0.60. 
95 В таблицата КИ “10% печалби” сочат дялът от печалбите на компанията сред различните рзходи, които допринасят за 
цялостаната цена на стоката. 
96 Използваната цифра е извлчечена от проучване на подобни случаи в същата държава, извършено посредством различни методи, 
включително: методи на показани предпочитания и посочени предпочитания). Вж също: Европейска комисия, Обща стратегия за 
изпълнение за Рамковата директива за водите, Ръководен документ № 1 “Икономика и околна среда – предизвикателството за 
изпълнение на рамковата директива за водите", изготвен от работна група 2.6 - WATECO, 2003 г. 
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не представят адекватно социалните ползи от проекта97. Следователно в настоящия анализ 
финансовите приходопотоци изобщо не се включват, за да се избегне двукратно отчитане. 
По принцип за оценка на положителните външни въздействия или ползите, които се пораждат от 
услугите за водоснабдяване, може да се използва методът на готовността за плащане, като по 
такъв начин се определят счетоводните цени на услуги с потенциален алтернативен пазар. Понеже 
така получените счетоводни цени се отнасят до обслужването на крайните потребители, с цел 
да се стигне до необходимите за анализа цени са използвани подходящи коефициенти за 
разграничаване, извлечени от литературата и от практиката98. 
В настоящия примерен казус бе предпочетен пряк подход на оценяване, диференциран за 
различните услуги, както следва: 
- Основната полза от новата система, която ще осигури водоснобдяване за промишлената зона 

е опазването на ресурсите от подземни води и възстановяването на хидро-геоложкия баланс 
с времето, както и пораждане на много положителни екологични ефекти. Консервативно 
приближение в оценката на тези положителни външни въздействия може да се изчисли чрез 
преписване на стойност на обемите спестена вода. Водата вече няма да се извлича от 
подземни води, а ще се доставя от новата система, изградена по проекта за повторно 
използване на отпадъчните води, които са минали през интензивна преработка. В този 
случай обемите вода, доставена за промишлени цели (равняващи се на количеството 
спестени ресурси от подземните води годишно), след прилагане на коефициента на 
разсейване99 (0,80) се изчисляват на приблизително 9,7 Мм3/годишно, като се приема 
потенциална повторна употреба за напояване при счетоводна цена100 €0,81 за м3 

- Основните ползи от новите услуги за напояване са значителните подобрения в количеството 
и качеството и по-голямото разнообразяване на продукти, което води до увеличаване на 
доходите на фермите в района. При ситуацията без намесата земеделската продукция е 
ограничена поради недостига на вода, която се извлича предимно от местните подземни 
води (напояване от типа на оазисите). Традиционно се взема увеличение от 25% на добавената 
стойност в напоявания район (изчислена в размер на €52 000 на хектар, вж по-горе). Към 
получената стойност е приложен коефициент за разбивка (0.65)101, за да се вземе под 
внимание разпределителната мрежа за напояване, която не е част от проекта. Описаният по-
горе метод по принцип трябва да се използва внимателно. Първо, трябва да се внимава за 
двукратно отчитане на социлната полза. Този риск е избегнат тук като не се отчитат 
финансовите приходи от услугите за напояване. Второ, счетоводната цена за 
водоснабдяването за напояване посочена по-горе в този случай не е наистина подходяща. В 
действителност тази цена се отнася до икономическата полза от новите напоявани площи 
(които на практика не са култивирани преди това). Следователно, както при разглеждания 
казус счетоводната цена може да преувеличи ползата, дължаща се на подмяната на местната 
система за напояване с нова по-стабилна и ефикасна система. При отсъствие на по-
подходяща стойност за счетоводната цена относителното увеличение на добавената 
стойност на годишното производство на земеделски култури се взема като най-добрия 
заместител на ползата. 

- Гражданското пречистване на водите води до ползи в различни сектори, преди всичко 
опазване на околната среда, главно водите и земята, но също така опазване на здравето на 
човека и сигурността на живите видове (вж приложение Е). Консервативна стойност за тези 
положителни външни въздействия може да се изчисли чрез преписване на стойност на 
обема пречистена вода, която може да се използва повторно за различни цели. В този 
случай обемът пречистена вода, който не се използва на място и затова се отвежда, след 

                                                 
97 Водните услуги представляват класически случай на естествен монопол. Пазарните цени по принцип претърпяват значителни 
изкривявания. Например цените в този отрасъл почти винаги се основават на административно определни тарифи, които поради 
множество причини се отдалечават от равновесните стойности. 
98 Счетоводна цена за водоснабдяване за промишлеността: € 1.00 на м3 x 0.70 (коефициент за разбивка единствено за съвкупното 
водоснабдяване) = € 0.70 на м3 Счетоводна цена за водоснабдяване за напояване: € 0,24 на м3 x 0,65 (коефициент за разбивка 
единствено за съвкупното водоснабдяване) = € 0,16 на м3. 
99 Поради течове и други причини. 
100 Тази счетоводна цена бе използвана за оценяване на ползите, дължащи се на спестяване на ресурси, извлчени от естествени 
източници и заменени с пречистени отпадъчни води. За допълнителните обеми вода е оценена по-голямата добавена стойност на 
допълнителната селскостопанска продукция, която се дължи на допълнителното водоподаване за напояване. По този начин се 
получава стойност от € 0,81 на м3, използвана в изчислението. Последната счетоводна цена може да се използва и за оценка на 
ползите от допълнителното предоставяне на ресурси за напоителни цели. 
101 Стойностите на коефициентите за разбивка между подаването и разпределението или между други части от водните мрежи 
може да се извлекат от анализа на предоставените в техническата литература данни за водни услуги. 
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прилагане на коефициента на разсейване102 (0,70) се изчислява на приблизително 9 Мм3 
годишно, като се предполага потенциална повторна употреба за напояване при счетоводна 
цена 0,81 евро/ м3, която вече е използвана за оценка на ползите от предоставените ресурси 
за промишлеността. 

Конверсионният индекс също така е приложен към ползите, пораждащи се от приходите от 
остатъчната стойност на инфраструктурите103. 
Социалният сконтов коефициент е 5,5%.  От паричните потоци са получени следните индекси 
за изпълнението на проекта: 
 
- Икономическа нетна настояща стойност  ЕННС   €295,519,106 
- Икономическа норма на възвръщаемост  ЕНВ   28.9%  
- Съотношение ползи/разходи   П/Р   2.2  

4.4.4 Оценка на риска 
Резултатите от анализа на чувствителността са показани на фигури 4.10 и 4.11, като се 
съотнасят съответно към ФНВ(И), ФНВ(К). Фигура 4.12 показва чувствителността на 
ФННС(И) и ФННС(К) спрямо вариации в темпа на инфлация. 
Следните променливи са определени като критични за финансовия анализ (таблицата показва 
относителната вариация на ФНВ(И) и ФНВ(К) вследствие на промени от -1% до +1% в 
критичната променлива): 
Таблица 4.42 Критични променливи за финансовия анализ 

Критична променлива % от ФНВ(И) % от ФНВ(К) 
Инвестиционни разходи ±4.3 ±2.2 
Годишни разходи за материали ±3.4 ±2.4 
Годишни разходи за междинни стоки и услуги ±5.4 ±3.8 
Годишни разходи за утайки от третирани отпадъци ±4.2 ±2.9 
Тарифа за пречистване на отпадъчни води ±13.9 ±9.8 
Тарифа на водоснабдяването за промишлеостта/Търсене на води от 
промишлеността 

±5.5 ±3.9 

Следните променливи са определени като критични за икономическия анализ (таблицата 
показва общата относителна вариация на ФНВ вследствие на промени от -1% до +1% в 
критичната променлива): 

Таблица 4.43 Критични променливи за икономическия анализ 
Критична променлива % от ИНВ(И) 

Инвестиционни разходи ±0.8 
Подобрение на селскостопанското производство в добре напоената земеделска зона ±0.8 
Счетоводна цена за икономии на ресурсите от подземни води ±0.4 

Анализът на риска, свързан с проекта е изготвен като са съотнесени подходящи разпределения 
на вероятността към критичните променливи, определени съгласно по-горните обяснения. 
Таблица 4.44 показва хипотезите за разпределението на вероятността на променливите. 
В резултат на това, разпределенията на вероятността за показателите за финансово и 
икономическо изпълнение са изчислени посредством използване на метода Монте Карло. 

                                                 
102 Поради течове и други причини. 
103 Среднопретеглената величина на КИ, приложена към категориите инвестиции се прилага към дългосрочната инвестиционна 
стойност. КИ използван за оборудване, машини, произведени стоки, дърводелски услуги и т.н. се прилага за подменените части. 
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Таблица 4.44 Анализ на риска: променливи разпределения на вероятността 

Променлива Използвана в Диапазон Разпределение Бележки 
Инвестиция  78.0 ÷ 126.8 M€ Правоъгълно  
Годишни разходи за материали  0.04 ÷ 0.12 €/m3 Гаусово СС = 0.080;  

СО = 0.010 
Междинни стоки и услуги   2.67 ÷ 8.02 M€/г. Гаусово СС = 5.35;  

СО = 0.80 
Годишни разходи за утайки от 
третирани отпадъци 

 0.08325 ÷ 0.111 €/m3 Триъгълно  

Тарифи за пречистване на отпадъчни 
води 

 0.279 ÷ 0.296 €/m3 Триъгълно  

Тарифи на водни услуги за 
промишлеността 

 0.47 ÷ 0.49 €/m3 Триъгълно  

Добавена стойност вследствие на 
новите услуги за напояване 

 10% ÷ 30% Триъгълно  

Счетоводна цена за икономии на 
ресурсите от подземни води 

 0.57 ÷ 1.05 €/m3 Гаусово СС = 0.81;  
СО = 0.081 

Бележка: СС = Средна стойност; СО = Стандартно отклонение 
 

Фигура 4.14 например показва разпределението на вероятността, получено за ИННС, а в 
следната таблица са посочени други характерни параметри на вероятността (в хиляди евро и 
%) за параметрите за икономическо изпълнение на проекта. 

 
Таблица 4.45 Разпределение на вероятностите за ИННС и ИНВ  

 ИННС ИНВ 
Референтна стойност (базов случай) 295,519 28.9% 
Средна 249,079 26.0% 
Междинна 257,735 26.4% 
Стандартно отклонение 62,906 4.7% 
Минимална стойност 64,176 11.9% 
Максимална стойност 400,457 37.0% 
Вероятността на параметъра (ИННС/ИНВ) е не по-висока от 
референтната стойност 

0.74 0.7 4 

Следната таблица показва съпоставката на приноса от Общността, определен в базовия случай 
(вж предишния раздел “Финансов анализ”) с този, изчислен с приемане на очакваните 
стойности (средни стойности) на параметрите (инвестиционни разходи, приходи от остатъчна 
стойност, оперативни разходи), извлечени от анализа на риска. Предвид очакваните стойности 
максимално допустимият принос от Общността е по-висок (+5,3%) от този в базовия случай. 
 

Таблица 4.46 Резултати от анализа на риска върху приноса от Общността 

Параметри Стойности на базовия 
случай (М€) 

Очаквани стойности 
(М€) 

Общо инвестиционни разходи (несконтирани) 100.8 101.2 
Общо инвестиционни разходи (сконтирани) 90.4 90.9 
Остатъчна стойност (сконтирана) 1.4 1.4 
Приходи (несконтирани) 305.0 306.6 
Оперативни разходи и разходи за подмяна (сконтирани) 245.1 247.5 
Сконтирани нетни приходи (СНП) 61.3 60.5 
Допустими разходи 29.1 30.4 
Дефицит (%) 32.2% 33.4% 
Размер, посочен в решението 32.5 33.8 
Максимален общностен принос 26.0 27.0 
Максимален общностен принос (%) 25.8% 26.6% 
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Фигура 4.10 Резултати от анализа на чувствителността за ФНВ(И) 
 

 
 
Фигура 4.11 Резултати от анализа на чувствителността за ФНВ(К) 
 

 
 
 
Фигура 4.12 Анализ на чувствителността – Темп на инфлация за ФННС(И) и ФННС(К) 
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Фигура 4.13 Разпределение на вероятността на инвестиционните разходи 
 

 
 
 
Фигура 4.14 Разпределение на вероятността на ИННС на проекта 
 

 
 
 

Променлива с правоъгълна вероятност
Критична променлива n: 1 –  
Инвестиционни разходи в хиляди € Референтни инвестиционни разходи 
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Таблица 4.47 Финансова възвръщаемост на инвестицията (хиляди евро) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Общо доходи от 
общински услуги 

0 0 0 10,096 14,662 14,904 15,150 15,401 15,655 15,914 16,177 16,444 16,716 16,992 17,273

Приходи от 
водоснабдяване за 
промишлеността и за 
напояване 

0 0 0 4,546 6,573 6,653 6,733 6,815 6,898 6,981 7,066 7,152 7,239 7,326 7,415

ПРОДАЖБИ 0 0 0 14,642 21,235 21,557 21,884 22,216 22,553 22,895 23,243 23,596 23,954 24,318 24,688

Разходи за труд 0 0 0 1,494 1,523 1,553 1,583 1,614 1,645 1,677 1,710 1,743 1,777 1,811 1,847

Електроенергия 0 0 0 129 188 193 198 203 208 213 218 224 229 235 241

Материали (химикали, 
реагенти, инертни и 
др.) 

0 0 0 2,422 3,525 3,590 3,657 3,725 3,794 3,864 3,936 4,009 4,083 4,159 4,236

Междинни услуги и 
стоки 

0 0 0 3,969 5,762 5,855 5,949 6,045 6,143 6,242 6,343 6,446 6,550 6,656 6,763

Поддръжка 0 0 0 531 770 782 794 805 818 830 842 855 868 881 894

Отстраняване на 
утайките след 
пречистване 

0 0 0 2,835 4,137 4,226 4,318 4,411 4,506 4,604 4,703 4,805 4,908 5,015 5,123

ОБЩО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

0 0 0 11,380 15,905 16,199 16,498 16,803 17,113 17,430 17,752 18,080 18,415 18,756 19,104

Техно-икономическо 
проучване, управление 
на строителните работи 
и др. 

7,363 0 1,896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Отчуждаване на земя 726 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Труд 4,255 25,915 13,152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Материали за 
строителни дейности 

990 7,031 4,078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Наеми 26 1,607 1,604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Транспортиране 44 1,331 1,306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Електромеханични 
компоненти и 
оборудване 

0 11,551 17,587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Инвестиционни 
разходи 

13,404 47,804 39,623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разходи за подмяна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Остатъчна стойност 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други инвестиционни 
позиции 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБЩО 
ИНВЕСТИЦИОННИ 
РАЗХОДИ 

13,404 47,804 39,623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОБЩО РАЗХОДИ 13,404 47,804 39,623 11,380 15,905 16,199 16,498 16,803 17,113 17,430 17,752 18,080 18,415 18,756 19,104

                
НЕТЕН ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

-13,404 -47,804 -39,623 3,263 5,330 5,358 5,386 5,413 5,440 5,465 5,491 5,515 5,539 5,562 5,584

 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Общо доходи от общински 
услуги 

17,558 17,848 18,143 18,443 18,747 19,057 19,372 19,692 20,017 20,348 20,684 21,026 21,374 21,727 22,086 

Приходи от водоснабдяване за 
промишлеността и за напояване 

7,505 7,596 7,688 7,782 7,876 7,971 8,068 8,166 8,265 8,365 8,466 8,568 8,672 8,777 8,883 

ПРОДАЖБИ 25,063 25,444 25,831 26,224 26,623 27,028 27,440 27,858 28,282 28,713 29,150 29,595 30,046 30,504 30,969 

Разходи за труд 1,883 1,919 1,957 1,995 2,033 2,073 2,113 2,154 2,196 2,239 2,283 2,327 2,372 2,419 2,466 

Електроенергия 247 253 259 266 272 279 286 293 301 308 316 324 332 340 349 

Материали (химикали, реагенти, 
инертни и др.) 

4,315 4,395 4,477 4,560 4,644 4,730 4,818 4,908 4,999 5,091 5,186 5,282 5,380 5,480 5,582 

Междинни услуги и стоки 6,872 6,983 7,096 7,211 7,327 7,446 7,566 7,688 7,813 7,939 8,067 8,198 8,330 8,465 8,601 

Поддръжка 907 921 935 949 963 977 992 1,007 1,022 1,037 1,053 1,069 1,085 1,101 1,118 

Отстраняване на утайките след 
пречистване 

5,234 5,347 5,462 5,580 5,701 5,824 5,950 6,078 6,210 6,344 6,481 6,621 6,764 6,910 7,059 

ОБЩО ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

19,457 19,818 20,185 20,560 20,941 21,329 21,725 22,129 22,540 22,958 23,385 23,820 24,263 24,714 25,174 

Техно-икономическо проучване, 
управление на строителните 
работи и др. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отчуждаване на земя 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Труд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Материали за строителни 
дейности 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Наеми 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Транспортиране 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Електромеханични компоненти 
и оборудване 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционни разходи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Разходи за подмяна 0 0 0 0 22,652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Остатъчна стойност 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,030 

Други инвестиционни 
позиции 

0 0 0 0 22,652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,030 

ОБЩО ИНВЕСТИЦИОННИ 
РАЗХОДИ 

0 0 0 0 22,652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,030 

ОБЩО РАЗХОДИ 19,457 19,818 20,185 20,560 43,593 21,329 21,725 22,129 22,540 22,958 23,385 23,820 24,263 24,714 19,144 

                
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК 5,606 5,626 5,646 5,665 -16,970 5,699 5,714 5,729 5,742 5,754 5,765 5,775 5,783 5,790 11,825

 
Сконтов процент 5.0% 
ФННС(И) -29,083.9 
ФНВ(И) 1.9% 
Финансов дефицит 0.32 

 
 
Таблица 4.48 Финансова възвръщаемост на националния капитал (хиляди евро) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Общо доходи от 
общински услуги 

0 0 0 10,096 14,662 14,904 15,150 15,401 15,655 15,914 16,177 16,444 16,716 16,992 17,273 

Приходи от 
водоснабдяване 
за 
промишлеността 
и за напояване 

0 0 0 4,546 6,573 6,653 6,733 6,815 6,898 6,981 7,066 7,152 7,239 7,326 7,415 

ПРОДАЖБИ 
ОСТАТЪЧНА 
СТОЙНОСТ 
ОБЩО 
ПРИХОДИ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14,642 

0 

14,642 

21,235 

0 

21,235 

21,557 

0 

21,557 

21,884 

0 

21,884 

22,216 

0 

22,216 

22,553 

0 

22,553 

22,895 

0 

22,895 

23,243 

0 

23,243 

23,596 

0 

23,596 

23,954 

0 

23,954 

24,318 

0 

24,318 

24,688 

0 

24,688 

Разходи за труд 
Електроенергия 
Материали 
(химикали, 
реагенти, 
инертни и др.) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1,494 

129 

2,422 

1,523 

188 

3,525 

1,553 

193 

3,590 

1,583 

198 

3,657 

1,614 

203 

3,725 

1,645 

208 

3,794 

1,677 

213 

3,864 

1,710 

218 

3,936 

1,743 

224 

4,009 

1,777 

229 

4,083 

1,811 

235 

4,159 

1,847 

241 

4,236 

Междинни 
услуги и стоки 
Поддръжка 
Отстраняване на 
утайките след 
пречистване 
ОБЩО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

0 

0 

0  

 

0 

0 

0 

0  

 

0 

0 

0 

0  

 

0 

3,969 

531 

2,835  

 

11,380 

5,762 

770 

4,137  

 

15,905 

5,855 

782 

4,226  

 

16,199 

5,949 

794 

4,318  

 

16,498 

6,045 

805 

4,411  

 

16,803 

6,143 

818 

4,506  

 

17,113 

6,242 

830 

4,604  

 

17,430 

6,343 

842 

4,703  

 

17,752 

6,446 

855 

4,805  

 

18,080 

6,550 

868 

4,908  

 

18,415 

6,656 

881 

5,015  

 

18,756 

6,763 

894 

5,123  

 

19,104 

Облигации и 
други финансови 
ресурси 
Заеми от ЕИБ 
Други заеми 
ЛИХВИ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 0 

1,232 

1,232 

0  

0 

1,232 

1,232 

0 

 0 

1,112 

1,112 

0  

0 

 988 

988 

0  

0  

865 

865 

0 

 0  

741 

741 

0  

0  

618 

618 

0 

 0 

494 

494 

0 

 0 

371 

371 

0  

0 247 

247 

0 

 0 

124 

124 

0 

0 

 0 

0 

Облигации и 
други финансови 
ресурси 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други заеми 0 0 0 0 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 0 

ИЗПЛАЩАНЕ 
НА ЗАЕМИ 

0 0 0 0 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 0 

ЧАСТЕН 
КАПИТАЛ 

3,018 11,275 10,412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Национален 
принос 

1,258 10,164 7,607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общински 
принос 

1,700 4,495 4,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО 
НАЦИОНАЛЕН 
ПУБЛИЧЕН 
ПРИНОС 

2,958 14,659 11,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                

ОБЩО 
РАЗХОДИ 

5,976 25,934 22,087 12,612 19,607 19,780 19,956 20,137 20,324 20,517 20,716 20,921 21,132 21,350 19,104 

                

НЕТЕН 
ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

-5,976 -25,934 -22,087 2,031 1,628 1,776 1,928 2,078 2,228 2,378 2,527 2,675 2,822 2,968 5,584 
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 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Общо доходи от 
общински услуги 

17,558 17,848 18,143 18,443 18,747 19,057 19,372 19,692 20,017 20,348 20,684 21,026 21,374 21,727 22,086 

Приходи от 
водоснабдяване за 
промишлеността и 
за напояване 

7,505 7,596 7,688 7,782 7,876 7,971 8,068 8,166 8,265 8,365 8,466 8,568 8,672 8,777 8,883 

ПРОДАЖБИ 25,063 25,444 25,831 26,224 26,623 27,028 27,440 27,858 28,282 28,713 29,150 29,595 30,046 30,504 30,969 
ОСТАТЪЧНА 
СТОЙНОСТ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,030 

ОБЩО ПРИХОДИ 25,063 25,444 25,831 26,224 26,623 27,028 27,440 27,858 28,282 28,713 29,150 29,595 30,046 30,504 36,999 
Разходи за труд 1,883 1,919 1,957 1,995 2,033 2,073 2,113 2,154 2,196 2,239 2,283 2,327 2,372 2,419 2,466 
Електроенергия 247 253 259 266 272 279 286 293 301 308 316 324 332 340 349 
Материали 
(химикали, 
реагенти, инертни и 
др.) 

4,315 4,395 4,477 4,560 4,644 4,730 4,818 4,908 4,999 5,091 5,186 5,282 5,380 5,480 5,582 

Междинни услуги и 
стоки 

6,872 6,983 7,096 7,211 7,327 7,446 7,566 7,688 7,813 7,939 8,067 8,198 8,330 8,465 8,601 

Поддръжка 907 921 935 949 963 977 992 1,007 1,022 1,037 1,053 1,069 1,085 1,101 1,118 
Отстраняване на 
утайките след 
пречистване 

5,234 5,347 5,462 5,580 5,701 5,824 5,950 6,078 6,210 6,344 6,481 6,621 6,764 6,910 7,059 

ОБЩО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

19,457 19,818 20,185 20,560 20,941 21,329 21,725 22,129 22,540 22,958 23,385 23,820 24,263 24,714 25,174 

Облигации и други 
финансови ресурси 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Други заеми 0 0 0 0 0 566 510 453 396 340 283 226 170 113 56 
ЛИХВИ 0 0 0 0 0 566 510 453 396 340 283 226 170 113 56 
Облигации и други 
финансови ресурси 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Други заеми 0 0 0 0 0 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 
ИЗПЛАЩАНЕ НА 
ЗАЕМИ 

0 0 0 0 0 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 

ЧАСТЕН 
КАПИТАЛ 

0 0 0 0 11,326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Национален принос 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Общински принос 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ОБЩО 
НАЦИОНАЛЕН 
ПУБЛИЧЕН 
ПРИНОС 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                
ОБЩО РАЗХОДИ 19,457 19,818 20,185 20,560 32,267 23,029 23,368 23,715 24,069 24,431 24,801 25,179 25,566 25,960 26,363 
                
НЕТЕН 
ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

5,606 5,626 5,646 5,665 -5,644 4,000 4,072 4,143 4,213 4,281 4,349 4,416 4,480 4,543 10,636 

 
Сконтов процент 5.0% 
ФННС(К) -8,357.8 
ФНВ(К) 3.7% 
 
 
Таблица 4.49 Финансова възвръщаемост на местния публичен капитал (хиляди евро) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Такса за предоставени 
услуги (ПЧП) 

0 0 0 601 872 887 902 916 932 947 963 978 995 1,011 1,028 

ПРОДАЖБИ 0 0 0 601 872 887 902 916 932 947 963 978 995 1,011 1,028 

ОСТАТЪЧНА 
СТОЙНОСТ 

0 0 0 601 872 887 902 916 932 947 963 978 995 1,011 1,028 

ОБЩО ПРИХОДИ                
Разходи за труд                
Електроенергия                
Материали (химикали, 
реагенти, инертни и др.) 

               

Междинни услуги и стоки                
Поддръжка                
Отстраняване на утайките 
след пречистване 

               

ОБЩО ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Облигации и други 
финансови ресурси 

               

Заеми от ЕИБ                
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Други заеми                
ЛИХВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Облигации и други 
финансови ресурси 

               

Заеми от ЕИБ                
Други заеми                
ИЗПЛАЩАНЕ НА 
ЗАЕМИ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧАСТЕН КАПИТАЛ                
Общински принос 1,700 4,495 4,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ОБЩО НАЦИОНАЛЕН 
ПУБЛИЧЕН ПРИНОС 

1,700 4,495 4,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                
ОБЩО РАЗХОДИ 1,700 4,495 4,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                
НЕТЕН ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

-1,700 -4,495 -4,068 601 872 887 902 916 932 947 963 978 995 1,011 1,028 

 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Такса за 
предоставени 
услуги (ПЧП) 

1,045 1,062 1,080 1,097 1,116 1,134 1,153 1,172 ,1191 1,211 1,231 1,251 1,272 1,293 1,314 

ПРОДАЖБИ 1,045 1,062 1,080 1,097 1,116 1,134 1,153 1,172 ,1191 1,211 1,231 1,251 1,272 1,293 1,314 

ОСТАТЪЧНА 
СТОЙНОСТ 

               

ОБЩО 
ПРИХОДИ 

1,045 1,062 1,080 1,097 1,116 1,134 1,153 1,172 ,1191 1,211 1,231 1,251 1,272 1,293 1,314 

Разходи за труд                
Електроенергия                
Материали 
(химикали, 
реагенти, инертни 
и др.) 

               

Междинни 
услуги и стоки 

               

Поддръжка                
Отстраняване на 
утайките след 
пречистване 

               

ОБЩО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Облигации и 
други финансови 
ресурси 

               

Заеми от ЕИБ                
Други заеми                
ЛИХВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Облигации и 
други финансови 
ресурси 

               

Заеми от ЕИБ                
Други заеми                
ИЗПЛАЩАНЕ 
НА ЗАЕМИ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧАСТЕН 
КАПИТАЛ 

               

Общински 
принос 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО 
НАЦИОНАЛЕН 
ПУБЛИЧЕН 
ПРИНОС 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                
ОБЩО 
РАЗХОДИ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                
НЕТЕН 
ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

1,045 1,062 1,080 1,097 1,116 1,134 1,153 1,172 ,1191 1,211 1,231 1,251 1,272 1,293 1,314 

 
Сконтов процент 5.0% 
ФННС(Кд) 3,491.0 
ФНВ(Кд) 7.8% 
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Таблица 4.50 Финансова възвръщаемост на частния капитал (хиляди евро) 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
Общо доходи от 
общински услуги 

 0 0 0 10,096 14,662 14,904 15,150 15,401 15,655 15,914 16,177 16,444 16,716 16,992 17,273 

Приходи от 
водоснабдяване 
за 
промишлеността 
и за напояване 

 0 0 0 4,546 6,573 6,653 6,733 6,815 6,898 6,981 7,066 7,152 7,239 7,326 7,415 

ПРОДАЖБИ                 

ОСТАТЪЧНА 
СТОЙНОСТ 

 0 0 0 14,642 21,235 21,557 21,884 22,216 22,553 22,895 23,243 23,596 23,954 24,318 24,688 

ОБЩО 
ПРИХОДИ 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Разходи за труд  0 0 0 1,494 1,523 1,553 1,583 1,614 1,645 1,677 1,710 1,743 1,777 1,811 1,847 

Електроенергия  0 0 0 129 188 193 198 203 208 213 218 224 229 235 241 

Материали 
(химикали, 
реагенти, 
инертни и др.) 

 0 0 0 2,422 3,525 3,590 3,657 3,725 3,794 3,864 3,936 4,009 4,083 4,159 4,236 

Междинни 
услуги и стоки 

 0 0 0 3,969 5,762 5,855 5,949 6,045 6,143 6,242 6,343 6,446 6,550 6,656 6,763 

Поддръжка  0 0 0 531 770 782 794 805 818 830 842 855 868 881 894 

Отстраняване на 
утайките след 
пречистване 

 0 0 0 2,835 4,137 4,226 4,318 4,411 4,506 4,604 4,703 4,805 4,908 5,015 5,123 

ОБЩО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

 0 0 0 601 872 887 902 916 932 947 963 978 995 1,011 1,028 

 
Облигации и 
други финансови 
ресурси 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други заеми  0 0 0 1,232 1,232 1,112 988 865 741 618 494 371 247 124 0 

ЛИХВИ  0 0 0 1,232 1,232 1,112 988 865 741 618 494 371 247 124 0 
 
Облигации и 
други финансови 
ресурси 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други заеми  0 0 0 0 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 0 

ИЗПЛАЩАНЕ 
НА ЗАЕМИ 

 0 0 0 0 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 0 

ЧАСТЕН 
КАПИТАЛ 

 3,018 11,275 10,412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Национален 
принос 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общински 
принос 

                

ОБЩО 
НАЦИОНАЛЕН 
ПУБЛИЧЕН 
ПРИНОС 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                 

ОБЩО 
РАЗХОДИ 

 3,018 11,275 10,412 13,212 20,479 20,667 20,857 21,054 21,256 21,464 21,679 21,899 22,127 22,361 20,131 

                 

НЕТЕН 
ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

 -3,018 -11,275 -10,412 1,430 755 889 1,026 1,162 1,297 1,431 1,564 1,696 1,827 1,957 4,557 
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  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
Общо доходи от 
общински услуги 

 17,558 17,848 18,143 18,443 18,747 19,057 19,372 19,692 20,017 20,348 20,684 21,026 21,374 21,727 22,086 

Приходи от 
водоснабдяване 
за 
промишлеността 
и за напояване 

 7,505 7,596 7,688 7,782 7,876 7,971 8,068 8,166 8,265 8,365 8,466 8,568 8,672 8,777 8,883 

ПРОДАЖБИ  25,063 25,444 25,831 26,224 26,623 27,028 27,440 27,858 28,282 28,713 29,150 29,595 30,046 30,504 30,969 

ОСТАТЪЧНА 
СТОЙНОСТ 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,030 

ОБЩО 
ПРИХОДИ 

 25,063 25,444 25,831 26,224 26,623 27,028 27,440 27,858 28,282 28,713 29,150 29,595 30,046 30,504 36,999 

 
Разходи за труд  1,883 1,919 1,957 1,995 2,033 2,073 2,113 2,154 2,196 2,239 2,283 2,327 2,372 2,419 2,466 

Електроенергия  247 253 259 266 272 279 286 293 301 308 316 324 332 340 349 

Материали 
(химикали, 
реагенти, 
инертни и др.) 

 4,315 4,395 4,477 4,560 4,644 4,730 4,818 4,908 4,999 5,091 5,186 5,282 5,380 5,480 5,582 

Междинни 
услуги и стоки 

 6,872 6,983 7,096 7,211 7,327 7,446 7,566 7,688 7,813 7,939 8,067 8,198 8,330 8,465 8,601 

Поддръжка  907 921 935 949 963 977 992 1,007 1,022 1,037 1,053 1,069 1,085 1,101 1,118 

Отстраняване на 
утайките след 
пречистване 

 5,234 5,347 5,462 5,580 5,701 5,824 5,950 6,078 6,210 6,344 6,481 6,621 6,764 6,910 7,059 

Такса за 
обслужване 

 1,045 1,062 1,080 1,097 1,116 1,134 1,153 1,172 1,191 1,211 1,231 1,251 1,272 1,293 1,314 

ОБЩО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

 20,502 20,880 21,265 21,657 22,056 22,463 22,878 23,300 23,731 24,169 24,616 25,071 25,535 26,007 26,488 

 
Облигации и 
други финансови 
ресурси 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други заеми  0 0 0 0 0 566 510 453 396 340 283 226 170 113 56 

ЛИХВИ  0 0 0 0 0 566 510 453 396 340 283 226 170 113 56 
 
Облигации и 
други финансови 
ресурси 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други заеми  0 0 0 0 0 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 

ИЗПЛАЩАНЕ 
НА ЗАЕМИ 

 0 0 0 0 0 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 

ЧАСТЕН 
КАПИТАЛ 

 0 0 0 0 11,326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Национален 
принос 

                

Общински 
принос 

                

ОБЩО 
НАЦИОНАЛЕН 
ПУБЛИЧЕН 
ПРИНОС 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                 

ОБЩО 
РАЗХОДИ 

 20,502 20,880 21,265 21,657 33,382 24,163 24,521 24,886 25,260 25,642 26,032 26,430 26,837 27,253 27,677 

                 

НЕТЕН 
ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

 4,561 4,564 4,566 4,567 -6,759 2,866 2,919 2,971 3,022 3,070 3,118 3,165 3,208 3,251 9,322 

 
Сконтов процент 5.0% 
ФННС(Кч) 5,139.5 
ФНВ(Кч) 6.5% 
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Таблица 4.51 Финансова устойчивост – (хиляди евро) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
ЧАСТЕН КАПИТАЛ 3,018 11,275 10,412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Национален публичен 
принос 

1,258 10,164 7,607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общински принос 1,700 4,495 4,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО 
НАЦИОНАЛЕН 
ПУБЛИЧЕН ПРИНОС 

2,958 14,659 11,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА 
ПОМОЩ ОТ ЕС 

4,410 10,595 7,124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗАЕМИ 3,018 11,275 10,412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО 
ФИНАНСОВИ 
РЕСУРСИ 

13,404 47,804 39,623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Общо доходи от 
общински услуги 

0 0 0 10,096 14,662 14,904 15,150 15,401 15,655 15,914 16,177 16,444 16,716 16,992 17,273 

Приходи от 
водоснабдяване за 
промишлеността и за 
напояване 

0 0 0 4,546 6,573 6,653 6,733 6,815 6,898 6,981 7,066 7,152 7,239 7,326 7,415 

ПРОДАЖБИ 0 0 0 14,642 21,235 21,557 21,884 22,216 22,553 22,895 23,243 23,596 23,954 24,318 24,688 

ОБЩО ВХОДЯЩИ 
ПОТОЦИ 

13,404 47,804 39,623 14,642 21,235 21,557 21,884 22,216 22,553 22,895 23,243 23,596 23,954 24,318 24,688 

 
Разходи за труд 0 0 0 1,494 1,523 1,553 1,583 1,614 1,645 1,677 1,710 1,743 1,777 1,811 1,847 

Електроенергия 0 0 0 129 188 193 198 203 208 213 218 224 229 235 241 

Материали (химикали, 
реагенти, инертни и 
др.) 

0 0 0 2,422 3,525 3,590 3,657 3,725 3,794 3,864 3,936 4,009 4,083 4,159 4,236 

Междинни услуги и 
стоки 

0 0 0 3,969 5,762 5,855 5,949 6,045 6,143 6,242 6,343 6,446 6,550 6,656 6,763 

Поддръжка  0 0 0 531 770 782 794 805 818 830 842 855 868 881 894 

Отстраняване на 
утайките след 
пречистване 

0 0 0 2,835 4,137 4,226 4,318 4,411 4,506 4,604 4,703 4,805 4,908 5,015 5,123 

ОБЩО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

0 0 0 11,380 15,905 16,199 16,498 16,803 17,113 17,430 17,752 18,080 18,415 18,756 19,104 

 
Техно-икономическо 
проучване, 
управление на 
строителните работи. 

7,363 0 1,896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отчуждаване на земя 726 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Труд 4,255 25,915 13,152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Материали за 
строителни дейности 

990 7,031 4,078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Наеми 26 1,607 1,604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Транспортиране 44 1,331 1,306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Електромеханични 
компоненти и 
оборудване 

0 11,551 17,587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционни 
разходи 

13,404 47,804 39,623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Разходи за подмяна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Остатъчна стойност                

Други 
инвестиционни 
позиции 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО 
ИНВЕСТИЦИОННИ 
РАЗХОДИ 

13,404 47,804 39,623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Облигации и други 
фиансови ресурси 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други заеми 0 0 0 1,232 1,232 1,112 988 865 741 618 494 371 247 124 0 

ЛИХВИ 0 0 0 1,232 1,232 1,112 988 865 741 618 494 371 247 124 0 
 
Облигации и други 
фиансови ресурси 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други заеми 0 0 0 0 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 0 

ИЗПЛАЩАНЕ НА 
ЗАЕМИ 

0 0 0 0 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 0 

ДАНЪЧНО 0 0 0 1,171 1,699 1,725 1,751 1,777 1,804 1,832 1,859 1,888 1,916 1,945 1,975 
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ОБЛАГАНЕ НА 
ПЕЧАЛБИТЕ 
ОБЩО ИЗХОДЯЩИ 
ПОТОЦИ 

13,404 47,804 39,623 13,783 21,306 21,505 21,706 21,915 22,129 22,349 22,576 22,809 23,049 23,295 21,079 

 
НЕТЕН ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

0 0 0 859 -71 52 177 301 424 546 667 787 905 1,023 3,609 

 
КУМУЛАТИВЕН 
ОБЩ ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

0 0 0 859 788 839 1,017 1,318 1,742 2,288 2,955 3,742 4,647 5,670 9,279 

 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
ЧАСТЕН КАПИТАЛ 0 0 0 0 11,326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Национален публичен 
принос 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общински принос 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО 
НАЦИОНАЛЕН 
ПУБЛИЧЕН ПРИНОС 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА 
ПОМОЩ ОТ ЕС 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗАЕМИ 0 0 0 0 11,326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО 
ФИНАНСОВИ 
РЕСУРСИ 

0 0 0 0 22,652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Общо доходи от 
общински услуги 

17,558 17,848 18,143 18,443 18,747 19,057 19,372 19,692 20,017 20,348 20,684 21,026 21,374 21,727 22,086 

Приходи от 
водоснабдяване за 
промишлеността и за 
напояване 

7,505 7,596 7,688 7,782 7,876 7,971 8,068 8,166 8,265 8,365 8,466 8,568 8,672 8,777 8,883 

ПРОДАЖБИ 25,063 25,444 25,831 26,224 26,623 27,028 27,440 27,858 28,282 28,713 29,150 29,595 30,046 30,504 30,969 

ОБЩО ВХОДЯЩИ 
ПОТОЦИ 

25,063 25,444 25,831 26,224 49,275 27,028 27,440 27,858 28,282 28,713 29,150 29,595 30,046 30,504 30,969 

 
Разходи за труд 1,883 1,919 1,957 1,995 2,033 2,073 2,113 2,154 2,196 2,239 2,283 2,327 2,372 2,419 2,466 

Електроенергия 247 253 259 266 272 279 286 293 301 308 316 324 332 340 349 

Материали (химикали, 
реагенти, инертни и 
др.) 

4,315 4,395 4,477 4,560 4,644 4,730 4,818 4,908 4,999 5,091 5,186 5,282 5,380 5,480 5,582 

Междинни услуги и 
стоки 

6,872 6,983 7,096 7,211 7,327 7,446 7,566 7,688 7,813 7,939 8,067 8,198 8,330 8,465 8,601 

Поддръжка  907 921 935 949 963 977 992 1,007 1,022 1,037 1,053 1,069 1,085 1,101 1,118 

Отстраняване на 
утайките след 
пречистване 

5,234 5,347 5,462 5,580 5,701 5,824 5,950 6,078 6,210 6,344 6,481 6,621 6,764 6,910 7,059 

ОБЩО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

19,457 19,818 20,185 20,560 20,941 21,329 21,725 22,129 22,540 22,958 23,385 23,820 24,263 24,714 25,174 

 
Техно-икономическо 
проучване, 
управление на 
строителните работи. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отчуждаване на земя 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Труд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Материали за 
строителни дейности 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Наеми 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Транспортиране 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Електромеханични 
компоненти и 
оборудване 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционни 
разходи 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Разходи за подмяна 0 0 0 0 22,652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Остатъчна стойност                

Други 
инвестиционни 
позиции 

0 0 0 0 22,652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО 
ИНВЕСТИЦИОННИ 
РАЗХОДИ 

0 0 0 0 22,652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Облигации и други 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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фиансови ресурси 
Заеми от ЕИБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други заеми 0 0 0 0 0 566 510 453 396 340 283 226 170 113 56 

ЛИХВИ 0 0 0 0 0 566 510 453 396 340 283 226 170 113 56 
 
Облигации и други 
фиансови ресурси 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други заеми 0 0 0 0 0 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 

ИЗПЛАЩАНЕ НА 
ЗАЕМИ 

0 0 0 0 0 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 1,133 

ДАНЪЧНО 
ОБЛАГАНЕ НА 
ПЕЧАЛБИТЕ 

2,005 2,036 2,066 2,098 2,130 2,162 2,195 2,229 2,263 2,297 2,332 2,368 2,404 2,440 2,478 

ОБЩО ИЗХОДЯЩИ 
ПОТОЦИ 

21,462 21,853 22,252 22,657 45,723 25,191 25,563 25,943 26,332 26,728 27,133 27,546 27,969 28,400 28,841 

 
НЕТЕН ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

3,601 3,591 3,579 3,567 3,552 1,837 1,877 1,914 1,950 1,984 2,017 2,048 2,076 2,103 2,128 

 
КУМУЛАТИВЕН 
ОБЩ ПАРИЧЕН 
ПОТОК 

12,880 16,471 20,050 23,617 27,169 29,006 30,883 32,797 34,747 36,732 38,749 40,797 42,873 44,976 47,104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 4.52 Икономически анализ (хиляди евро) 
 КИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ПРОДАЖБИ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Външни ползи от 
пречистване на 
отпадъчни води 

- 0 0 0 3,680 5,378 5,501 5,627 5,756 5,888 6,022 6,159 6,299 6,442 6,588 6,737 

Полза вследствие на 
подобреното 
производство в добре 
напояваната зона 

- 0 0 0 18,677 27,082 27,488 27,900 28,319 28,743 29,175 29,612 30,056 30,507 30,965 31,429 

Икономии на ресурси 
от подземни води 

- 0 0 0 5,756 8,321 8,420 8,521 8,623 8,726 8,830 8,936 9,043 9,151 9,260 9,371 

ПОЛОЖИТЕЛНИ 
ВЪНШНИ 
ФАКТОРИ 

 0 0 0 28,112 40,780 41,409 42,048 42,697 43,357 44,027 44,707 45,398 46,100 46,813 47,537 

ИКОНОМИЧЕСКИ 
ПОЛЗИ 

 0 0 0 28,112 40,780 41,409 42,048 42,697 43,357 44,027 44,707 45,398 46,100 46,813 47,537 

 
Разходи за 
квалифициран 
персонал 

1.00 0 0 0 576 588 599 611 624 636 649 662 675 689 703 717 

Разходи за 
неквалифициран 
персонал 

0.60 0 0 0 551 561 572 583 594 605 617 629 641 653 665 678 

Електроенергия 0.96 0 0 0 123 180 185 190 194 199 204 209 214 220 225 231 

Материали (химикали, 
реагенти, инертни и 
др.) 

0.80 0 0 0 1,932 2,812 2,864 2,917 2,971 3,026 3,082 3,140 3,198 3,257 3,318 3,379 

Междинни услуги и 
стоки 

0.71 0 0 0 2,802 4,067 4,132 4,199 4,267 4,336 4,406 4,477 4,550 4,623 4,698 4,774 

Отстраняване на 
утайките след 
пречистване 

0.71 0 0 0 375 544 552 560 569 577 586 595 604 613 622 631 

ОБЩО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

 0 0 0 2,255 3,291 3,363 3,435 3,509 3,585 3,663 3,742 3,823 3,905 3,990 4,076 

 
Технико-
икономическо 
проучване, тръжни 
процедури и др. 

1.00 7,363 0 1,896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отчуждаване на земя 0.60 435 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Труд 0.64 2.723 16.586 8,417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Материали за 0.83 8.21 5,836 3,385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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строителни дейности 
Наеми 0.68 18 1,094 1,092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Транспортиране 0.68 30 906 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Електромеханични 
компоненти и 
оборудване 

0.82 0 9,466 14,412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционни 
разходи 

 11,391 34,109 30,092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разходи за подмяна 0.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Остатъчна стойност 0.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 
инвестиционни 
позиции 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО 
ИНВЕСТИЦИОННИ 
РАЗХОДИ 

 1,391 34,109 30,092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Шум, миризми и др. - 0 0 0 617 894 908 921 935 949 963 978 992 1,007 1,022 1,038 

ОТРИЦАТЕЛНИ 
ВЪНШНИ 
ФАКТОРИ 

 0 0 0 617 894 908 921 935 949 963 978 992 1,007 1,022 1,038 

ОБЩО 
ИКОНОМИЧЕСКИ 
РАЗХОДИ 

 11,391 34,109 30,092 9,231 12,937 13,175 13,417 13,663 13,914 14,170 14,431 14,696 14,967 15,242 15,523 

 
НЕТНИ 
ИКОНОМИЧЕСКИ 
ПОЛЗИ 

 -11,391 -34,109 -30,092 18,882 27,843 28,235 28,632 29,034 29,443 29,856 30,276 30,702 31,133 31,571 32,014 

 
 КИ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ПРОДАЖБИ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Външни ползи от 
пречистване на 
отпадъчни води 

- 6,889 7,045 7,204 7,366 7,532 7,701 7,874 8,050 8,231 8,415 8,604 8,796 8,993 9,194 9,400 

Полза вследствие на 
подобреното 
производство в добре 
напояваната зона 

- 31,901 32,379 32,865 33,358 33,858 34,366 34,882 35,405 35,936 36,475 37,022 37,577 38,141 38,713 39,294 

Икономии на ресурси 
от подземни води 

- 9,483 9.596 9.711 9,827 9.945 10,063 10.184 10.306 10,429 10.553 10.680 10,807 10.936 11.067 11.199 

ПОЛОЖИТЕЛНИ 
ВЪНШНИ 
ФАКТОРИ 

 48,273 49,020 49,779 50,551 51,334 52,130 52,939 53,761 54,596 55,444 56,305 57,181 58,071 58,975 59,893 

ИКОНОМИЧЕСКИ 
ПОЛЗИ 

 48,273 49,020 49,779 50,551 51,334 52,130 52,939 53,761 54,596 55,444 56,305 57,181 58,071 58,975 59,893 

 
Разходи за 
квалифициран 
персонал 

1.00 731 746 761 776 792 808 824 840 857 874 892 910 928 947 966 

Разходи за 
неквалифициран 
персонал 

0.60 691 704 717 731 745 759 774 789 804 819 834 850 867 883 900 

Електроенергия 0.96 237 243 249 255 261 268 274 281 288 296 303 311 318 326 334 

Материали (химикали, 
реагенти, инертни и 
др.) 

0.80 3.442 3.506 3,571 3,637 3,705 3.773 3.843 3.915 3.987 4.061 4,137 4,213 4,292 4,371 4,452 

Междинни услуги и 
стоки 

0.71 4,851 4,929 5,009 5,090 5,172 5,256 5,340 5,427 5,514 5,604 5,694 5,786 5,880 5,975 6,071 

Поддръжка 0.71 641 650 660 670 680 690 700 711 722 732 743 755 766 777 789 

Отстраняване на 
утайките след 
пречистване 

0.80 4,164 4,254 4,346 4,440 4,536 4,634 4,734 4,836 4,940 5,047 5,156 5,268 5,381 5,498 5,617 

ОБЩО 
ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

 14,756 15,031 15,312 15,598 15,890 16,187 16,490 16,798 17,113 17,433 17,760 18,092 18,431 18,777 19,129 

 
Технико-
икономическо 
проучване, тръжни 
процедури и др. 

1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отчуждаване на земя 0.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Труд 0.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Материали за 
строителни дейности 

0.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Наеми 0.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Транспортиране 0.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Електромеханични 
компоненти и 
оборудване 

0.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционни  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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разходи 
Разходи за подмяна 0.82 0 0 0 0 18,563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Остатъчна стойност 0.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,590 

Други 
инвестиционни 
позиции 

 0 0 0 0 18,563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,590 

ОБЩО 
ИНВЕСТИЦИОННИ 
РАЗХОДИ 

 0 0 0 0 18,563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,590 

Шум, миризми и др.  1,053 1,069 1,085 1,101 1,118 1,135 1,152 1,169 1,187 1,204 1,222 1,241 1,259 1,278 1,297 

ОТРИЦАТЕЛНИ 
ВЪНШНИ 
ФАКТОРИ 

 1,053 1,069 1,085 1,101 1,118 1,135 1,152 1,169 1,187 1,204 1,222 1,241 1,259 1,278 1,297 

ОБЩО 
ИКОНОМИЧЕСКИ 
РАЗХОДИ 

 15,809 16,101 16,397 16,700 35,570 17,322 17,641 17,967 18,299 18,637 18,982 19,333 19,691 20,055 15,836 

 
НЕТНИ 
ИКОНОМИЧЕСКИ 
ПОЛЗИ 

 32,464 32,920 33,382 33,851 15,764 34,809 35,298 35,793 36,296 36,806 37,324 37,848 38,380 38,920 44,057 

 
Сконтов процент 5.5% 
ИННС 295,519.1 
ИНВ 28.9% 
П/Р 2.2 
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4.5  Примерен казус: промишлени инвестиции 

4.5.1 Цели на проекта 
С оглед подпомагане на стратегията за развитие в регион по цел сближаване в страна, 
участваща в програмите на Кохезионния фонд, правителството решава да съфинансира проект 
за промишлена инвестиция. 
Целта на подпомагането от проекта е да се следва производствената база на региона в 
производствения сектор като катализатор за растеж за икономическо развитие. 
Следователно се очаква проектът да подобри регионалната конкурентноспособност на 
националните и международни пазари и да увеличи, пряко или косвено, равнището на доходите 
в региона. 
За да ограничи подпомагането в рамките на частния сектор и за да избегне значителни 
последици от изместването, правителството решава да поддържа финансирането под даден 
допустим праг в съответствие с приоритетните цели, заложени в оперативната му програма и 
съгласно законодателството на ЕС по отношение на държавната помощ. 

4.5.2 Идентифициране на проекта 
Правителството идентифицира инвестиция във веригата на доставка в автомобилния сектор. Тази 
промишленост гарантира сигурна финансова възвръщаемост в разумна степен и същевременно 
осигурява подобряване на технологичното равнище на регионалната промишлена структура. 
Точка Б.5.1 от приложение XXII на Регламент (ЕО) 1828/2006 (Молба за големи 
проекти/производствени инвестиции) изисква да се посочи “в каква степен засегнатата/ите 
област/и са понастоящем съоръжени с типа инсталации или производствени дейности, 
обхванати от настоящата молба”: региона, в който се очаква да бъде осъществена инвестицията, 
дори и при ниско равнище на индустриализация, се отличава с множество фирми действащи в 
традиционни промишлени отрасли; следователно инвестицията се интегрира добре в 
съществуващата икономическа обстановка и ще доведе до увеличаване на бизнеса за местните 
фирми. 
През последното десетилетие пазарът за автомобилни компоненти отбеляза стабилен растеж в 
разумни граници, като се утвърди като един зрял и относително сигурен отрасъл. Понастоящем 
фирмата притежава 5% дял от европейския пазар, в сравнение с 3%-я й дял отпреди десет години, 
като е отчела по-добри резултати от конкурентите си. Очаква се пазарната структура да остане 
стабилна, отчасти поради високите бариери за навлизане на пазара, характерни за този отрасъл. 
Законодателството за емисиите замърсители определя серия установени стандарти, които 
налагат непрекъснатото модернизиране на някои автомобилни компоненти – обстоятелство, 
което осигурява добри изгледи за този сектор. 
Предварителни проучвания показват, че проектът е осъществим от техническа и управленческа 
гледна точка, както и по отношение на рентабилността. 
 
4.5.3 Технико-икономическо проучване и анализ на вариантите. 
 
4.5.3.1 Финансово-икономическа надеждност 
Частният участник, който предлага съфинансиране на проекта е мултинационална компания, 
която осъществява дейността си в сферата на автомобилната промишленост с производствени 
заводи в много страни. Компанията разполага с дълга история на успешни постижения в този 
сектор и през последните години е демонстрирала надеждна финансова структура и силни 
икономически резултати. 
Точка Б.1.3 от молбата изисква определяне на размера на предприятието. Компанията не може 
да бъде класифицирана като МСП (малко-средно предприятие) съгласно дефиницията на 
Препоръката 2003/361/ЕО, тъй като има повече от 250 служители и оборотът й е по-висок от 
€50 000 000. Експерти-одитори са изготвили задълбочен анализ на баланса на компанията за 
последните три години. 
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4.5.3.2 Технически характеристики на проекта 
Проектът преполага закупуване на земя, построяване на две основни сгради, придобиване на 
инструменти, машини, софтуеър и хардуеър. Освен това компанията поема отговорността за 
изграждане на пътни връзки между производствения обект и градската пътна мрежа. 

4.5.3.3 Анализ на вариантите 
Правителството разглежда два възможни варианта: 
- “Да се работи както обикновено”: регионът ще продължи да се характеризира с ограничен 

икономически растеж и особено с висок процент на безработица. 
- Подпомагане на производствена инвестиция в значително иновативен сектор: предложена е 

алтернативна инвестиция в нанотехнологиите. Подобна инвестиция може да има много 
висока рентабилност и освен това да бъде силен стимул за икономически растеж, но тя е 
твърде рискована, поради несигурността, свързана с отрасъла и отсъствието на промишлена 
среда, която да подкрепя проекта. 

В крайна сметка правителството изяви предпочитание към проект в по-традиционен сектор, 
който обещава увеличаване на социалното благоденствие и се вмества в настоящата местна 
промишлена структура. 

4.5.3.4 Вид финансиране 
Правителството може да подпомогне частния вносител на проекта посредством различни 
начини на съфинансиране на проекта: 
- субсидия за покриване на лихви 
- капиталов грант 
- освобождаване от данъци. 
Като се допуска фиксирана сума на обществените плащания, основният критерий за подбор е 
времевият профил. За частния икономически играч предпочитаният вариант е капиталов грант, 
с който могат да се покрият значителните парични изходящи потоци през първоначалните 
години, дължащи се на фиксирани инвестиции. Най-малко предпочитаният принос е 
освобождаването от данъци, тъй като това означава липса на непосредствени парични потоци и 
забавено спестяване на изходящи парични потоци. Субсидията за лихвената сметка дава 
възможност на компанията да заеме средства на много нисък лихвен процент за започване на 
инвестиции и улеснява разпределянето на финансовите изходящи потоци в много години 
напред, като по-този начин води до по-малка тежест върху годишния бюджет. 

4.5.4 Финансов анализ 
Финансовият анализ е изготвен с позоваване на основните елементи и параметри посочени в 
точка Д.1 от молбата. 
Времевият хоризонт за оценяване на проекта е 10 години. Референтният финансов сконтов 
проецент е 5%.  
Анализът се изготвя при постоянни цени с промени в относителните цени104. 
Очаква се осъществяването на инвестицията да отнеме три години. Производствените дейности 
обаче ще стартират във втората година, макар и първоначално с бавен темп. Всъщност през 
първите няколко години след пълното реализиране на инвестицията темпът на растеж на 
производството е много висок, докато след шестата година се очаква да се стабилизира на по-
ниско равнище. 
Следните параграфи илюстрират основните категории финансови потоци. 
 
4.5.4.1 Инвестиционни разходи 
Общите инвестиционни разходи на проекта възлизат на €64,5 милиона (€62 милиона 
дълготрайни активи, €1 милион разходи за предварително производство и €1,5 милиона вариация 
в оборотния капитал). По конкретно: 
                                                 
104 Освен това ще бъде изготвен анализ в текущи цени със сконтов коефициент, който отчита инфлацията (тук не е даден). 
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- Земята, която ще се закупи струва €50 за м2, а компанията се нуждае от 60 000 м2 на обща 
стойност €3 милиона. 

- Проектът включва изграждане на два нови завода, първият на площ от 2 000 м2 , а вторият - 
5 000 м2  на обща стойност €17 милиона. 

- Очакваната стойност за придобиване на инструменти, машини, софтуеър и хардуеър от най-
добрите снабдители е €42 милиона. 

- Разходите за лицензи и патенти са изчислени на 
стойност €1 милион. 
Всички разходи се разглеждат без ДДС. 

4.5.4.2 Оперативни разходи 
Операциите ще изискват различни входящи ресурси. Правят се допускания за тяхната динамика 
в зависимост от очаквания пазарен растеж (цени и търсене). 
Таблица 4.53 Основни разходи като процент от продажбите 

ПОЗИЦИИ НА РАЗХОДИТЕ Стойност като % от продажбите Средно годишно 
увеличаване/намаляване (%) 

Суровини 51 0.00 
Електроенергия 4 0.10 
Горива 5 0.30 
Поддръжка 3 0.00 
Общи промишлени разходи 3 -0.15 
Административни променливи разходи 3 -0.10 
Разходи по продажби А 3 0.00 
Разходи по продажби Б 4 0.00 
Разходи по продажби В 2 0.00 

Предположенията по отношение на разходите за труд, необходимия брой работници и 
разходите за един работник в бъдещите години са посочени в таблица 4.5.4. За да се опростят 
изчисленията се приема, че разходите за труд включват и други незначителни фиксирани 
разходи (напр. административни разходи). 

Таблица 4.54 Разходи за труд / Основно потребление 
Вид работник Необходим брой Базова заплата (000/€) Увеличение на базовата 

заплата (%) 
Неквалифицирани работници 50 13 1.00 
Квалифицирани работници 25 15 1.20 
Служители (“бели якички”) 20 18 1.50 

4.5.4.3 Оперативни приходи 
Компанията ще произвежда три вида изходящи ресурси, по-конкретно два за специфични клиенти 
и един за пазара. Изготвени са подробни прогнози за изходящите ресурси и цената на всеки от 
тях (не са докладвани тук). 
Изчислени са трите финансови показателя за изпълнение: 
- проектната възвръщаемост на инвестицията   (ФННС(И) и ФНВ(И)) 
- проектната възвръщаемост на националния капитал  (ФННС(К) и ФНВ(К)) 
- проектната възвръщаемост на частния капитал   (ФННС(Кч) и ФНВ(Кч)) 
 
Финансовите резултати от инвестицията са скромни (ФНВ(И) е 3,3%), докато възвръщаемостта 
на националния капитал и частния капитал е висока (съответно 9,3% и 11,8%). Всъщност самата 
инвестиция вероятно не би могла да бъде осъществена поради значително ниската стойност на 
очакваната финансова възвръщаемост и сравнително високия риск, свързан с инвестирането в 
района. Въпреки това, благодарение на подпомагането от фондовете на ЕС компанията има 
силен стимул за осъществяване на инвестицията, тъй като получава гаранция за задоволителна 
възвръщаемост на собствения си капитал. 
Резултатите от изпълнението на проекта по отношение на възвръщаемостта на частния капитал 
се изчисляват като единствено частният капитал се включва в изходящите потоци (плюс 
изплащане на заеми и лихви), като по този начин се пренебрегва приносът от националния 
публичен сектор и от ЕС като финансови изходящи ресурси. В този случай възвръщаемостта е 
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по-висока, тъй като има за цел да отплати риска на частния инвеститор (вж по-долу, оценка на 
риска). 
Финансовите показатели за изпълнение са следните: 
 
- Финансова нетна настояща стойност (инвестиция)  ФННС(И)  €-5,472,500  
- Финансова норма на възвръщаемост (инвестиция)  ФНВ(И)  3.3%  
- Финансова нетна настояща стойност (капитал)  ФННС(К)  €10,458,180  
- Финансова норма на възвръщаемост (капитал)  ФНВ(К)  9.3%  
- Финансова нетна настояща стойност (частен капитал) ФННС(Кч)  €14,958,180  
- Финансова норма на възвръщаемост (частен капитал) ФНВ(Кч)  11.8% 

4.5.4.4 Финансова устойчивост 
Един от най-важните аспекти, които трябва да бъдат проверени е финансовата устойчивост на 
проекта, която предполага, че за всяка година кумулираната сума на нетните входящи потоци 
трябва да е по-висока от изходящите потоци за тази година. Финансовите ресурси трябва да 
бъдат организирани така, че да удовлетворяват това условие. 
Заплануваните финансовите ресурси са както следва: 
- Грант от ЕС = €14 170 000 
- Общ национален публичен принос = €4 725 000 
- Заеми от кредитна система = €10 000 000 
- Частен капитал = €33,608,0000 

Грантът от ЕС се равнява на допустимите разходи (€63 000 000) * 30% (таван за държавна 
помощ) * 75% (процент на съфинансиране). За производствените инвестиционни проекти 
методът на финансовия дефицит не е приложим съгласно Член 55(6) от Регламент 1083/2006. 
Следователно националният принос се равнява на 63,000,000 * 30% * 25%. 
Приема се, че реалният лихвен процент върху заемите е 5%. 
За да се гарантира финансовата устойчивост и капацитета, необходими за свеждане на 
лихвените разходи до минимум компанията ще вложи собствения си капитал през първите три 
години и ще получи финансови входящи потоци от заеми през третата година. Предвиденото 
изплащане на заема е показано в таблицата за финансовата устойчивост. 

4.5.5 Икономически анализ 
Отправната точка за икономическия анализ е финансовият анализ. Използвани са специфични 
конверсионни индекси и стандартни конверсионни индекси за преобразуване на пазарните цени 
в цени коригирани спрямо пазарните недостатъци. 
Данъкът върху добавената стойност за суровините е премахнат. По сходен начин са отчетени 
енергийните разходи без облагане с данъци. Разходите за труд са отчетени без осигурителни 
вноски и данъчно облагане върху доходите, тъй като минималната приемлива надница следва да 
се приеме като надница в сянка, поради високото равнище на безработица в този район. 
Продажбите се осчетоводяват без данък добавена стойност. 
Земята се предоставя от местните власти на концесионна цена, която е под пазарната; 
следователно към цената трябва да се приложи конверсионен индекс в размер 1,235. 
Накрая, остатъчната стойност е изчислена на €28 милиона в 10-та година. Конверсионните 
индекси, приложени към сгради, подмяна на компоненти с кратък живот и остатъчната стойност са 
изчислени като среднопретеглена величина от конверсионните индекси на отделните компоненти. 
За отчитане на общи ценови отклонения в страната е използван стандартен конверсионен индекс 
от 0,95. 
Таблица 4.55 Конверсионен индекс за всеки вид разход  

Вид разход КИ Бележки 
Квалифициран труд 0.600 Надница в сянка за неконкурентноспособен пазар на труда 
Земя  1.235 Концесионна цена под пазарната 
Сгради 0.715 50% строителни материали (КИ=СКИ), 40% труд, 10% печалби (КИ=0) 
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Суровини 0.950 Търгувани стоки; КИ=0,95 
Оборудване 0.990 Определен като КИ в общ сектор машини 
Електроенергия 0.970 Като в сектор обществени услуги 
Горива 0.970 Като в сектор обществени услуги 
Подмяна на компоненти с краткосрочен 
живот 

0.756 60% труд, 40% оборудване 

Инвестиция (претеглена) 0.928 4,8% земя, 27% сгради, 66,7% оборудване, 1,6% патенти и лицензи 
Остатъчна стойност 0.928 100% инвестиция (претеглена) 

Реалният сконтов процент е 5.5%, както е посочено в работен документ № 4 за страните по 
Кохезионния фонд. 
Въпреки че ще се наблюдават известни положителни външни фактори (напр. за останалите 
потребители на пътищата, които ще бъдат построени) и ефекти на изместване, те не са 
изчислени, тъй като се приема, че са незначителни. Отрицателните последици вследствие на 
задръстване на трафика поради новия промишлен завод ще се компенсират с новите пътища, 
които компанията ще построи. Като отрицателно външно въздействие се отчитат емисиите-
замърсители. 
Не е лесно да се изчисли икономическата стойност на цялостните екологични вреди от проекта 
поради разнообразието на емисиите-замърсители и поради липсата на надеждни данни 
относно обема на емисии за промишлените сектори, различни от тези, които са предмет на 
регламентирано ограничаване на емисиите. Компанията ще предостави оценка на 
въздействието върху околната среда, извършена от външни експерти, която може да спомогне 
за определяне на обема на всеки замърсител, възникнал вследствие на производствения 
процес. 
Приема се среден обем емисии от 0,5 тона CO2  на производствена единица. Прилага се 
благоразумна икономическа стойност от €8 за 1 тон CO2. 
Икономическите резултати са по-добри от финансовата възвръщаемост на инвестицията (вж 
таблица 4.62) главно благодарение на социално-икономическото остойностяване на разходите. 
В действителност икономическият анализ дава следните показатели за изпълнение: 
- Икономическа нетна настояща стойност    ИННС   €3 537 540 
- Икономическа вътрешна норма на възвръщаемост   ИНВ   6.7%  
- Съотношение ползи/разходи  П/Р   1.02  

4.5.6 Оценка на риска 
Първата стъпка за оценяване на риска, свързан с проекта е изготвяне на анализ на 
чувствителността. Освен това е извършена пълна оценка на риска, съгласно Регламент (ЕО) 
1086/2006. 
Двете най-критични променливи за промишлените инвестиционни проекти са продажбите и 
инвестиционните разходи. Оперативните разходи също са критични, но в този случай те се 
изчисляват като функция на продажбите, следователно зависят пряко от тях. 
Следователно трябва да се извърши анализ на чувствителността, който отчита евентуални 
изменения в оперативните разходи и позициите на инвестиционните разходи. 
 
4.5.6.1 Продажби 
Възможно е да се разгледа по-лоша динамика за продажбите на продукт В (който не е 
предназначен за специфичен клиент). В този случай с намаление от 5% в годишния темп на 
растеж и 5% в първоначалните изходящи ресурси, изпълнението на проекта забележително ще 
се понижи. В този случай са направени следните предположения, представени в таблицата. 
Таблица 4.56 Продажби на продукт В – предположение  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Базово 
предположение 

           

Първоначални 
изходящи 
ресурси = 2,000 

+ % от 
изходящите 
ресурси 

  60 80 200 30 2 2 2 2 

Тест на 
чувствителността 

           

Първоначални 
изходящи 

+ % от 
изходящите 

  57 76 190 28.5 1.9 1.9 1.9 1.9 



 209

ресурси = 1,900 ресурси 

4.5.6.2 Инвестиционни разходи 
Другата възможност е да се разгледа по-лоша ситуация за динамиката на някои позиции 
инвестиционни разходи, както е показано в следните таблици. 
След проучване на въздействието на отделните компоненти на инвестиционните разходи се 
набляга на значимостта на разходите за строителство и ново оборудване. Таблица 4.60105 
Освен това в този случай резултатите от финансовия и икономически анализ за двете позиции 
са представени за 5% вариация в годишната абсолютна стойност. 
Таблица 4.57 Разходи за строителство—предположение (хиляди евро) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Базово предположение 6,000 6,000  5,000        
Тест на чувствителността (+5%) 6,300 6,300 5,250        

 
Таблица 4.58 Разходи за ново оборудване – предположение (хиляди евро) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Базово предположение 10,000 14,000 18,000        
Тест на чувствителността (+5%) 10,500 14,700 18,900        

Съгласно изискването на точка Д.1 от молбата, въздействието от вариацията на параметрите по 
отношение на изменение на основните показатели за изпълнение на проекта е обобщено в 
таблицата по-долу. 
 
Таблица 4.59 Резултати от теста на чувствителността 

Тест на чувствителността 
Оперативни разходи 

 
Показатели за 
изпълнение 

 
Базов случай Продажби на продукт 

В (-5%) Сгради (+5%) Ново оборудване 
(+5%) 

ФННС(И) - M€ -5.47 -9.77 -6.24                  
-7.35 

-5.47 

ФНВ(И) 3.3% 1.9% 3.0%                  
2.8% 

3.3% 

ФННС(К) - M€ 10.45 6.15 10.45*                  
10.45* 

10.45 

ФНВ(К) 9.3% 7.6% 9.3%*                  
9.3%* 

9.3% 

ЕННС - M€ 3.53 -1.16 2.82                  
1.52 

3.53 

ИНВ 6.7% 5.1% 6.4%                  
6.0% 

6.7% 

* Разходите за сгради и ново оборудване не влияят върху ФННС(К) и ФНВ(К) 

По отношение на инвестиционните разходи, анализът посочва, че най-критичният елемент са 
разходите за ново оборудване. Изменение в разходите за земята оказва единствено слаб ефект 
върху финансовата и икономическата рентабилност. 
Този анализ изтъква необходимостта да се обърне особено внимание на инвестиционните 
разходи и продажбите. Прекалено оптимистичната прогноза за продажбите може да превърне 
нерентабилна инвестиция в рентабилна: следователно е важно да се анализира динамиката на 
пазара и капацитета на компанията за успешно конкуриране на пазара. 
За правилна оценка на риска, свързан с проекта, анализът на риска се основава на подходящо 
разпределение на вероятността за критичните променливи. Най-критичните променливи 
идентифицирани в анализа на чувствителността са “продажби на продукт В” и “разходи за ново 
оборудване”. 

Таблица 4.60 Допуснато разпределение на вероятността за променливите на проекта, метод 
Монте Карло 

Променлива Използвана в Диапазон Разпределение Бележки 
Продажби на продукт В Финансов и 

икономически 
1,400-2,600 
единици 

Гаусово МС105=2,000; 
СО=180 

Разходи за ново оборудване Финансов и 
икономически 

38,000-46,000 евро Триъгълно  

                                                 
105 МС = междинна стойност; СО – стандартно отклонение 
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Фигура 4.15 Разпределение на вероятността на породажбите на продукт В в единици – 
Нормално разпределение 

 
 
Фигура 4.16 Разпределение на вероятността на разходите за ново оборудване в евро – 
триъгълно разпределение 

 
 
Резултатите от анализа на риска (виж фигура 4.17 по-долу) показват, че проектът е високо-
рискован (повече от 40% вероятност за отрицателна ИННС). Предвид скромната финансова 
възвръщаемост на инвестицията и високия риск за икономическа възвръщаемост106 е 
препоръчително проектът да бъде преразгледан и да се приемат мерки за намаляване на риска. 
 
Таблица 4.61 Параметри на вероятността 

 ИННС (милиони евро) ИНВ% 
Референтна стойност (базов случай) 3.53 6.68 
Средна 3.42 6.50 
Междинна 3.64 6.71 
Стандартно отклонение 10.66 3.55 
Минимална стойност -29.29 -5.62 
Централна стойност вид 2.90 5.35 
Максимална стойност 35.16 16.31 
 

                                                 
106 Рискът за частния инвеститор също е сравнително висок (анализът не е даден тук). 

Гъстота на 
вероятността 

Стойности на променливата 

Гъстота на 
вероятността 
 

Стойности на променливата 
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Фигура 4.17 Разпределение на вероятността на ИННС 
 

 
 
 
Фигура 4.18 Разпределение на вероятността на ИНВ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Точна вероятност 
Референтна стойност 
Централна 
Средна 
SD високо 

Кумулативна вероятност 
Минимум 
Максимум 
SD ниско 
Междинна 

Точна вероятност 
Референтна стойност 
Централна 
Средна 
SD високо 

Кумулативна вероятност 
Минимум 
Максимум 
SD ниско 
Междинна 
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Таблица 4.62 Финансова възвръщаемост на инвестицията (хиляди евро) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 0 1,200 1,800 3,060 4,766 4,934 5,108 5,287 5,473 5,665 

Продукт А 0 750 1,050 1,680 2,206 2,272 2,341 2,412 2,485 2,534 

Продукт Б 0 2,400 3,840 6,912 20,798 27,119 27,744 28,384 29,038 29,708 

Продукт В 0 4,350 6,690 11,652 27,770 34,325 35,193 36,083 36,996 37,907 

ПРОДАЖБИ 0 1,200 1,800 3,060 4,766 4,934 5,108 5,287 5,473 5,665 
 
Суровини 0 2,219 3,412 5,943 14,163 17,506 17,948 18,402 18,868 19,333 

Труд 0 295 820 1,418 1,435 1,452 1,469 1,486 1,504 1,522 

Електроенергия 0 178 281 501 1,222 1,545 1,619 1,696 1,776 1,857 

Горива 0 231 375 687 1,722 2,231 2,393 2,562 2,738 2,919 

Поддръжка 0 131 201 350 833 1,030 1,056 1,082 1,110 1,137 

Общи промишлени разходи 0 124 181 297 666 772 739 704 666 625 

Административни разходи 0 126 187 315 722 858 845 830 814 796 

Разходи по продажбите 0 114 173 297 647 781 802 823 844 865 

ОБЩО ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ 0 3,418 5,630 9,808 21,410 26,175 26,871 27,585 28,320 29,054 
 
БОНУС ПРИ ПЕНИСОНИРАНЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           

Земя 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сгради 6,000 6,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 

Ново оборудване 10,000 14,000 18,000 0 0 0 0 0 0 0 

Използвано оборудване 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Извънредна поддръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ДЪЛГОСРОЧНИ АКТИВИ 19,000 20,000 23,000 0 0 0 0 0 0 0 
 
Лицензи  0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 

Патенти 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 

Други разходи, свързани с предварително 
производство 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РАЗХОДИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО 
ПРОИЗВОДСТВО 

0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционни разходи 19,000 20,000 24,000 0 0 0 0 0 0 0 
 
Пари в брой 50 125 90 90 90 90 90 90 90 90 

Клиент 110 460 600 600 600 600 600 600 600 600 

Стоково-материлен запас 1,400 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Текущи пасиви 1,060 1,185 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 

Нетен оборотен капитал 500 1,400 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

Вариации в оборотния капитал 500 900 100 0 0 0 0 0 0 0 
 
Подмяна на компоненти с краткосрочен живот 0 0 0 0 0 240 420 540 296 518 

Остатъчна стойност 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28,000

Други инвестиционни позиции 0 0 0 0 0 240 420 540 296 -27,482

ОБЩО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ 19,500 20,900 24,100 0 0 240 420 540 296 -27,482

ОБЩО РАЗХОДИ 19,500 24,318 29,730 9,808 21,410 26,415 27,291 28,125 28,616 1,572 

           

НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК -19,500 -19,968 -23,040 1,844 6,360 7,910 7,902 7,958 8,380 36,335 

 
Сконтов процент 5.0% 
ФННС(И) -5,472.5 
ФНВ(И) 3.3% 
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Таблица 4.63 Финансова възвръщаемост на националния капитал (хиляди евро) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 0 1,200 1,800 3,060 4,766 4,934 5,108 5,287 5,473 5665 

Продукт А 0 750 1,050 1,680 2,206 2,272 2,341 2,412 2,485 2534 

Продукт Б 0 2,400 3,840 6,912 20,798 27,119 27,744 28,384 29,038 29,708 

Продукт В 0 4,350 6,690 11,652 27,770 34,325 35,193 36,083 36,996 37,907 

ПРОДАЖБИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,000 

Остатъчна стойност 0 1,200 1,800 3,060 4,766 4,934 5,108 5,287 5,473 5665 

           

ОБЩО ПРИХОДИ 0 4,350 6,690 11,652 27,770 34,325 35,193 36,083 36,996 65,907 
 
Суровини 0 2,219 3,412 5,943 14,163 17,506 17,948 18,402 18,868 19,333 

Труд 0 295 820 1,418 1,435 1,452 1,469 1,486 1,504 1,522 

Електроенергия 0 178 281 501 1,222 1,545 1,619 1,696 1,776 1,857 

Горива 0 231 375 687 1,722 2,231 2,393 2,562 2,738 2,919 

Поддръжка 0 131 201 350 833 1,030 1,056 1,082 1,110 1,137 

Общи промишлени разходи 0 124 181 297 666 772 739 704 666 625 

Административни разходи 0 126 187 315 722 858 845 830 814 796 

Разходи по продажбите 0 114 173 297 647 781 802 823 844 865 

ОБЩО ОПЕРАТИВНИ 
РАЗХОДИ 

0 3418 5630 9808 21410 26175 26871 27585 28320 29054 

 
Облигации и други финансови 
ресурси 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други заеми 0 0 0 500 500 250 200 150 100 50 

ЛИХВИ 0 0 0 500 500 250 200 150 100 50 

БОНУС ПРИ 
ПЕНСИОНИРАНЕ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Облигации и други финансови 
ресурси 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други заеми  0 0 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАЕМИ  0 0 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

ЧАСТЕН КАПИТАЛ 10,500 15,468 7,640 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО НАЦИОНАЛЕН 
ПУБЛИЧЕН ПРИНОС 

4,725   0 0 0 0 0 0 0 

 
ОБЩО РАЗХОДИ 15,225 18,886 13,270 10,308 26,910 27,425 28,071 28,735 29,420 30,104 

           

НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК -15,225 -14,536 -6,580 1,344 860 6,900 7,122 7,348 7,576 35,803 

 
Сконтов процент 5.0% 
ФННС(К) 10,458.2 
ФНВ(К) 9.3% 
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Таблица 4.64 Финансова възвръщаемост на частния капитал (хиляди евро) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           
Продукт А 0 1,200 1,800 3,060 4,766 4,934 5,108 5,287 5,473 5665 

Продукт Б 0 750 1,050 1,680 2,206 2,272 2,341 2,412 2,485 2534 

Продукт В 0 2,400 3,840 6,912 20,798 27,119 27,744 28,384 29,038 29,708 

ПРОДАЖБИ 0 4,350 6,690 11,652 27,770 34,325 35,193 36,083 36,996 37,907 

Остатъчна стойност 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,000 

           

ОБЩО ПРИХОДИ 0 4,350 6,690 11,652 27,770 34,325 35,193 36,083 36,996 65,907 
 
Суровини 0 2,219 3,412 5,943 14,163 17,506 17,948 18,402 18,868 19,333 

Труд 0 295 820 1,418 1,435 1,452 1,469 1,486 1,504 1,522 

Електроенергия 0 178 281 501 1,222 1,545 1,619 1,696 1,776 1,857 

Горива 0 231 375 687 1,722 2,231 2,393 2,562 2,738 2,919 

Поддръжка 0 131 201 350 833 1,030 1,056 1,082 1,110 1,137 

Общи промишлени разходи 0 124 181 297 666 772 739 704 666 625 

Административни разходи 0 126 187 315 722 858 845 830 814 796 

Разходи по продажбите 0 114 173 297 647 781 802 823 844 865 

ОБЩО ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ 0 3418 5630 9808 21410 26175 26871 27585 28320 29054 
 
Облигации и други финансови ресурси 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други заеми 0 0 0 500 500 250 200 150 100 50 

ЛИХВИ 0 0 0 500 500 250 200 150 100 50 

БОНУС ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Облигации и други финансови ресурси 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други заеми 0 0 0 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАЕМИ 0 0 0 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

ЧАСТЕН КАПИТАЛ 10,500 15,468 7,640 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО НАЦИОНАЛЕН ПУБЛИЧЕН 
ПРИНОС 

          

 
ОБЩО РАЗХОДИ 10,500 18,886 13,270 10,308 26,910 27,425 28,071 28,735 29,420 30,104 

           

НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК -10,500 -14,536 -6,580 1,344 860 6,900 7,122 7,348 7,576 35,803 

 
Сконтов процент 5.0% 
ФННС(Кч) 14,958.2 
ФНВ(Кч) 11.8% 
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Таблица 4.65 Финансова устойчивост – (хиляди евро) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           
ЧАСТЕН КАПИТАЛ 10,500 15,468 7,640 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩ НАЦИОНАЛЕН ПУБЛИЧЕН ПРИНОС 4,725   0 0 0 0 0 0 0 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ОТ ЕС 4,275 4,500 5,400 0 0 0 0 0 0 0 

Облигации и други финансови ресурси 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други заеми 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 

ДРУГИ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 19,500 19,968 23,040 0 0 0 0 0 0 0 
 
Продукт А 0 1,200 1,800 3,060 4,767 4,934 5,108 5,287 5,473 5,665 

Продукт Б 0 750 1,050 1,680 2,206 2,272 2,341 2,412 2,485 2,534 

Продукт В 0 2,400 3,840 6,912 20,798 27,119 27,744 28,384 29,038 29,708 

ПРОДАЖБИ 0 4,350 6,690 11,652 27,771 34,325 35,193 36,083 36,996 37,907 

ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ 19,500 24,318 29,730 11,652 27,771 34,326 35,193 36,083 36,996 37,907 
 
Суровини 0 2,219 3,412 5,943 14,163 17,506 17,948 18,402 18,868 19,333 

Труд 0 295 820 1,418 1,435 1,452 1,469 1,486 1,504 1,522 

Електроенергия 0 178 281 501 1,222 1,545 1,619 1,696 1,776 1,857 

Горива 0 231 375 687 1,722 2,231 2,393 2,562 2,738 2,919 

Поддръжка 0 131 201 350 833 1,030 1,056 1,082 1,110 1,137 

Общи промишлени разходи 0 124 181 297 666 772 739 704 666 625 

Административни разходи 0 126 187 315 722 858 845 830 814 796 

Разходи по продажбите 0 114 173 297 647 781 802 823 844 865 

ОБЩО ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ 0 3,418 5,630 9,808 21,410 26,175 26,871 27,585 28,320 29,054 
 
БОНУС ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Земя 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сгради 6,000 6,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 

Ново оборудване 10,000 14,000 18,000 0 0 0 0 0 0 0 

Използвано оборудване 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Извънредна поддръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ДЪЛГОСРОЧНИ АКТИВИ 19,000 20,000 23,000 0 0 0 0 0 0 0 

Лицензи  0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 

Патенти 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 

Други разходи, свързани с предварително 
производство 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РАЗХОДИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО 
ПРОИЗВОДСТВО 

0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционни разходи 19,000 20,000 24,000 0 0 0 0 0 0 0 
 
Пари в брой 50 125 90 90 90 90 90 90 90 90 

Клиент 110 460 600 600 600 600 600 600 600 600 

Стоково-материлен запас 1,400 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Текущи пасиви 1,060 1,185 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 

НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ 500 1,400 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

Вариации в оборотния капитал 500 900 100 0 0 0 0 0 0 0 
 
Подмяна на компоненти с краткосрочен живот 0 0 0 0 0 240 420 540 296 518 

Остатъчна стойност 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други инвестиционни позиции 0 0 0 0 0 240 420 540 296 518 

ОБЩО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ 19,500 20,900 24,100 0 0 240 420 540 296 518 
 
Облигации и други финансови ресурси  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други заеми  0 0 500 500 250 200 150 100 50 

ЛИХВИ  0 0 500 500 250 200 150 100 50 
 
Облигации и други финансови ресурси  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заеми от ЕИБ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други заеми  0 0 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАЕМИ  0 0 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

ДАНЪЦИ 0 0 0 0 461 1,590 1,978 1,976 1,989 2,095 

ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ 19,500 24,318 29,730 10,308 27,371 29,255 30,469 31,251 31,705 32,717 
 
ОБЩО РАЗХОДИ 19,500 24,318 29,730 10,308 27,371 29,255 30,469 31,251 31,705 32,717 

           

НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК 0 0 0 1,344 399 5,070 4,725 4,832 5,291 5,189 
 
КУМУЛАТИВЕН ОБЩ ПАРИЧЕН ПОТОК 0 0 0 1,344 1,744 6,814 11,539 16,371 21,662 26,851 
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Таблица 4.66 Икономически анализ (хиляди евро) 
 КИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Продукт А 1.000 0 1,200 1,800 3,060 4,766 4,934 5,108 5,287 5,473 5,665 

Продукт Б 1.000 0 750 1,050 1,680 2,206 2,272 2,341 2,412 2,485 2,534 

Продукт В 1.000 0 2,400 3,840 6,912 20,798 27,119 27,744 28,384 29,038 29,708 

ПРОДАЖБИ  0 4,350 6,690 11,652 27,770 34,325 35,193 36,083 36,996 37,907 
 
Суровини 0.950 0 2,108 3,241 5,646 13,455 16,631 17,051 17,482 17,925 18,366 

Труд 0.600 0 177 492 851 861 871 881 892 902 913 

Електроенергия 0.970 0 173 273 486 1,185 1,499 1,570 1,645 1,723 1,801 

Горива 0.970 0 224 364 666 1,670 2,164 2,321 2,485 2,656 2,831 

Поддръжка 1.000 0 131 201 350 833 1,030 1,056 1,082 1,110 1,137 

Общи промишлени разходи 1.000 0 124 181 297 666 772 739 704 666 625 

Административни разходи 1.000 0 126 187 315 722 858 845 830 814 796 

Разходи по продажбите 1.000 0 114 173 297 647 781 802 823 844 865 

ОБЩО ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ  0 3,177 5,112 8,908 20,040 24,606 25,266 25,943 26,640 27,335 
 
БОНУС ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Земя 1,235 3,705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сгради 0.715 4,290 4,290 3,575 0 0 0 0 0 0 0 

Ново оборудване 0.990 9,900 13,860 17,820 0 0 0 0 0 0 0 

Използвано оборудване 0,990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Извънредна поддръжка 0,756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дългосрочни активи  17,895 18,150 21,395 0 0 0 0 0 0 0 

Лицензи  1.000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 

Патенти 1.000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 

Други разходи, свързани с 
предварително производство 

1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разходи на предварителното 
производство 

 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиционни разходи  17,895 18,150 22,395 0 0 0 0 0 0 0 
 
Пари в брой 1.000 50 125 90 90 90 90 90 90 90 90 

Клиент 1.000 110 460 600 600 600 600 600 600 600 600 

Стоково-материлен запас 1.000 1,400 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Текущи пасиви 1.000 1,060 1,185 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 

НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ  500 1,400 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

Вариации в оборотния капитал  500 900 100 0 0 0 0 0 0 0 
 
Подмяна на компоненти с краткосрочен 
живот 

0.756 0 0 0 0 0 181 318 408 224 392 

Остатъчна стойност 0.928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
25,984 

Други инвестиционни позиции  0 0 0 0 0 181 318 408 224 -
25,984 

ОБЩО ИНВЕСТИЦИОННИ 
РАЗХОДИ 

 18,395 19,050 22,495 0 0 181 318 408 224 -
25,424 

ОБЩО РАЗХОДИ  18,395 22,227 27,607 8,908 20,040 24,787 25,584 26,351 26,864 1,911 
 
ОТРИЦАТЕЛНИ ФАКТОРИ  0 18 27 47 102 124 127 129 132 135 
 
ОБЩО ИКОНОМИЧЕСКИ 
РАЗХОДИ 

 18,395 22,245 27,634 8,955 20,142 24,911 25,710 26,480 26,996 1,878 

           
НЕТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТОК  -18,395 -17,895 -20,944 2,697 7,629 9,414 9,483 9,603 10,000 36,029 

 
Сконтов процент 5.5% 
ИННС 3,537.5 
ИНВ 6.7% 
П/Р 1.02 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 
АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНЕТО 
 
Важна стъпка от технико-икономическото проучване на проекта е прогнозирането на 
търсенето, тъй като то позволява да се оцени до каква степен дадена стока или услуга ще се 
търси за в бъдеще, както и какви приходи могат да се очакват от продажбите на тази стока или 
услуга. 
 
Теоретична обосновка 
 
Съгласно стандартната микроикономика всеки потребител изпълнява функция на полезност U, 
която представлява увеличаваща се функция на количеството на всяка консумирана стока. 
Потребителското поведение може да се изрази чрез следната ограничена максимизация, където 
r е бюджет (наличен доход) на потребителя: 
 

 
при 

 
Приема се, че потребителят ще се опита да получава максимална степен полезност, като 
използва доходите си така, че разходите да не надвишават приходите. Решението на този 
проблем отвежда до кривата на търсенето. 
Кривата на търсене се дефинира като съотношението между цената на дадена стока и сумата 
или количеството, което потребителят е готов и може да закупи в определен период от време. 
Готовността и възможността на потребителя да закупи стоката зависи не само от цената й, но 
също така и от доходите, цените на свързани с нея други стоки, както и от индивидуалния вкус. 
В следната диаграма D е кривата на търсене, P е цената, Q е количеството (брой на единица 
продукт) и S е кривата на предлагане. Когато цената P намалява по вертикалната ос, търсеното 
количество Q се увеличава. 

Фигура А.1 Криви на търсене и предлагане  
При прогнозирането на търсенето е 
необходимо да се преценят промените в 
условията, които определят равновесието 
между търсене и предлагане (за свитите 
пазари са необходими специални модели). 
Тези условия включват: доходи на 
потребителите, вкусове, разходи на 
предлагането, допълнително търсене 
вследствие на новия проект и др. Например, 
ако цената на стоката се промени, а 
останалите определящи фактори на търсенето останат постоянни, то резултатите се представят 
чрез ново равновесие на същата крива на търсене. Ако фактор, който не е определящ за цената 
се промени по такъв начин, че да доведе до увеличаване на търсенето, тогава се наблюдава 
“изместване” или просто “изменение” в кривата на търсене, както е показано в следната 
диаграма. 
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Изместване в кривата на предлагане, което води до намаляване на цените, се очаква да увеличи 
търсеното количество. 
В практиката проблемът, свързан с прогнозирането на търсенето се решава посредством 
използване на специфични методики, които се основават на по-горните предположения. В 
следващите раздели са очертани основните концепции и подходи, свързани с анализа на 
търсенето. 
 
Еластичност на търсенето 
 
Предвид необходимостта да се изчисли бъдещето търсене на дадена стока или услуга, чиято 
наличност и цена ще се променят вследствие на намесата, един от уместните аспекти, които 
трябва да се разгледат при изготвяне на прогнозата е еластичостта на търсенето. 
Ценовата еластичност на търсенето представлява съотношението между съответните изменения 
в количеството Q на търсената стока или услуга и съответните изменения на цената. Ценовата 
еластичност може да се изрази по следния начин: 
 

 
 
Където EP е коефициент на ценовата еластичност, Q1 е търсенето при цена P1 и Q0 е търсенето 
при настояща цена P0 Както в много случаи проектът ще повлияе на цените и ценовата 
еластичност играе важна роля в прогнозите на търсенето. 
 
Търсенето на стоки или услуги не се определя единствено от собствената им цена, но също така 
и от цената на допълващите ги или заменящи продукти – т.нар. кръстосана еластичност. 
Кръстосаната ценова еластичност на търсенето за продукт А в сравнение с продукт Б се 
представя посредством: 
 

 
 
Ако CAb > 0, продукт Б е заместител на продукт А;  
АкоCAb < 0, продукт Б допълва продукт А;  
Ако CAb = 0, не съществува кръстосана еластичност между А и Б. 
 
Ценовата еластичност се различава за отделните продукти и освен това за един и същи продукт 
тя е различна за отделните групи от населението в зависимост от доходите им, както и от 
социалните характеристики на районите. Следователно, ако е възможно анализът не би 
трябвало да се ограничава до средния доход на глава от населението за цялата национална 
икономика, а да се изготвя поотделно за различните социално-икономически групи. 
 
Доходите не са свързани единствено с размера на ценовата еластичност. Съществува и 
еластичност на доходите, т.е. търсенето на различни продукти и услуги се очаква да нарастне 
или да намалее при промени в доходите. За някои промишлени стоки и услуги еластичността на 

Влиянието на доходите 
 

Намаляване на производствените 
разходи 
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доходите е положителна, тъй като при увеличаването на доходите на домакинствата нараства и 
търсенето. При първичните продукти обаче се наблюдава отрицателна еластичност. Например 
търсенето на услугите на местния обществен транспорт може да спадне, ако нарастването на 
доходите доведе до по-висока степен на моторизация. 
 
Еластичността на търсенето се представя от сравнително прости параметри, които могат да се 
използват, за да се оцени въздействието на нови проекти. В повечето случаи обаче са 
необходими по-сложни методи. Това се дължи на факта, че еластичността зависи в голяма 
степен от контекста. Следователно, въпреки че специализираната литература предоставя 
валидни референтни примери, еластичността на търсенето по принцип следва да се изчислява 
за всеки отделен случай. 
 
Техники за прогнозиране на търсенето 
 
В зависимост от наличните данни, ресурсите за разчетите и съответния сектор на проучване 
могат да се използват няколко техники за прогнозиране на търсенето. Подборът на най-
подходящите техники за оценяване на реалното търсене и прогнозиране на бъдещото търсене с 
и без изпълнението на проекта зависи от същността на стоките или услугите, особеностите на 
пазара и надеждността на наличните данни. 
 
От изключително голямо значение за точността на отчетите са наличието на прозрачност в 
основните предположения и в параметрите и стойностите, както и използваните тенденции и 
коефициенти при изготвяне на прогнозата. Освен това всяка несигурност по отношение на 
бъдещето търсене следва да се посочи ясно (вж и приложение Г). 
 
Допускания по отношение на политиката и нормативната рамка, включително норми и 
стандарти, също трябва да се посочат ясно. 
 
Методът, използван за прогнозиране трябва да бъде добре обясненен, а подробности относно 
начина на изготвяне на прогнозите може да спомогнат за разбиране на последователността и 
реалността на прогнозите. 
 
Събеседване с експерти 
 
Ако поради бюджетни или времеви причини не може да се приложи количествена методика за 
прогнозиране на търсенето консултациите с експерти могат да предоставят независима външна 
оценка на очакваното въздействие от проекта. Предимствата на този подход са ниските разходи 
и бързината. Разбира се, подобни оценки могат да бъдат само качествени или, ако са 
количествени, те са само приблизителни. В действителност този подход може да бъде 
препоръчан за много начална фаза от процедурата по прогнозиране. 
 
Екстраполация от тенденции 
 
Екстраполация от досегашни тенденции означава вместване на тенденция в налични данни от 
миналото, обикновено посредством регресивен анализ. Съществуват различни математически 
връзки за свързване на времето с променливата, която е предмет на прогнозата (напр. 
очакваното търсене). Най-простото допускане е линейна връзка, т.е.: Y= a + bT, където Y е 
прогнозираната променлива, а Т е времето. Друг често използван метод е този на постоянния 
темп на растеж, т.е.: Y= a(1+g)t  където Y е прогнозираната променлива, a е константа, g е 
темп на растеж и t е време. 
 
Изборът на най-подходящия модел зависи главно от данните. При наличие на данни за 
различни периоди (напр. години) могат да се използват статистически техники с оглед 
откриване на най-подходящия модел. Когато данните са налични единствено два пъти по 
принцип може да се помести всеки модел (т.е. за всяка функционална форма винаги ще 
съществуват параметри като двете точки на кривата). В такъв случай следва да се използва 
допълнителна информация (напр. наблюдавани тенденции в други контексти, други страни и 
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пр.). Често се прилага принципът на бръснача на Окам: използва се най-простата форма, освен 
ако няма специфична информация, която да предлага друг избор. Следователно в повечето 
случаи се прилага линейна тенденция или постоянен темп на растеж. 
 
Често прилаган метод е разширяването на наблюдавана досегашна тенденция, въпреки че 
трябва да сме наясно с известни ограничения. Първо, екстраполацията от тенденции не 
обяснява търсенето, а просто допуска, че констатирано поведение в миналото ще продължи и 
занапред. Това допускане обаче може да е доста наивно. Това важи особено за проучване на 
нови мащабни проекти; значителни промени от страна на предлагането могат да доведат до 
нарушаване на досегашните тенденции. Често срещан пример е предизвиканото търсене на 
транспортни услуги. 
 
Комплексни регресивни модели 
 
При техниката на регресия прогнозите се изготвят въз основа на линейна връзка между 
прогнозната (или зависима) променлива и обяснителните (или независими) променливи. 
Различни комбинации от независими променливи могат да бъдат изпробвани с данни докато се 
извлече точно уравнение за прогнозата. Същността на независимите променливи зависи от 
специфичната променлива, която следва да бъде прогнозирана. 
 
Изработени са специфични модели за съотнасяне на търсенето към някои съответни 
променливи. Например, методът на равнище на консумация разглежда равнището на 
консумация, като използва стандарти и определени коефициенти и намира полезно приложение 
при консуматорските продукти. Основен определящ фактор за равнището на потребление са 
доходите на потребителите, които освен друго оказват влияние върху разпределенията на 
бюджета на домакинствата, които потребителите са готови да направят за даден продукт. С 
няколко изключения равнищата на консумация на продуктите показват висока степен на 
положителна връзка с равнищата на доходите на потребителите. 
 
Регресионните модели са широко използвани и могат да се окажат доста силни при изготвяне 
на прогнози. Основните недостатъци при тези техники се дължат на необходимостта от по-
голямо количество данни (тъй като трябва да се проучи ролята на няколко независими 
променливи и за всяка от тях се изисква голям набор данни във времето или пространството) и 
необходимостта от прогнози за независимите променливи, което може да се окаже трудно. 
Например, ако допуснем, че консумацията зависи от доходите, следва да се прогнозира 
бъдещото равнище на доходите. 
 
Обобщение на регресионните модели представлява иконометричният анализ, в който се 
използват по-прецизни математически формули, при които променливата, която е обект на 
прогнозиране се определя от обяснителни променливи като население, доход, БВП и др. Както 
при регресионните модели коефициентите се получават от статистическия анализ и прогнозите 
зависят от конкретизирането на обяснителните променливи. 
 
Най-простият пример за комплексни регресии е статична, линейна формула от следния вид: 

 
Съгласно това уравнение променливата Yt (например, потреблението за тримесечие t) зависи от 
променливата Xit (например, доходи и цени за същия период). Последният елемент, произволна 
грешка et, обозначава изменение в Yt,, което не може да бъде обяснено посредством модела. 
 
При оценяване на връзки и изготвяне на прогнози изследователите често използват данни във 
формата на поредици от време (т.е. данни за един и същи контекст в различни периоди) или 
алтернативно кръстосано сечение (т.е. данни за различни контексти в един и същи период). 
Ролята на времето в анализа никак не е тривиална, особено когато целта е да се изготви 
прогноза. Много поредици от време не са постоянни. тоест променлива като БВП следва една 
дългосрочна тенденция, където временни смущения се отразяват на дългосрочното й равнище. 
За разлика от постоянните времеви поредици, непостоянните поредици не проявяват ясно-
изразени тенденции за възвръщаемост към постоянна стойност или дадена тенденция. 
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Отчитането на връзки между непостоянните променливи може да доведе до нелогични 
резултати като погрешно се посочат значителни връзки между променливи, които нямат 
никаква връзка помежду си. Следователно, при отчитане на регресионни модели чрез 
използване на времеви поредици е необходимо да се знае дали променливите са постоянни или 
не (или около дадено равнище или линейна определяща тенденция), за да се избегнат лъжливи 
регресионни връзки. 
 
Пример: търсене на транспортни услуги 
 
Отчети за финансовата жизненоспособност на транспортните проекти зависят в голяма степен 
от точността на прогнозите за търсенето на транспортни услуги. Бъдещето търсене освен това е 
основа за икономическата и екологична оценка на проекти в транспортната инфраструктура. 
Точността и надеждността на данните по отношение на обемите трафик, пространственото 
разпределение на трафика и разпределението между различните видове транспорт е от 
съществено значение за оценяване на резултатите от проекта. 
 
Както показва графика по-долу съществува силна положителна връзка между БВП и 
разстоянието, пропътувано от пътници и товарни стоки: товарният транспорт показва 
тенденция да нараства по-бързо от БВП, докато, поне доскоро, търсенето на пътнически 
транспорт нараства с по-бавен темп. Що се отнася до еластичността, за товарите тя е над 1 
спрямо БВП, докато за пътниците тя е под 1 в няколко страни. 
 
Фигура А.2 Пътници, БВП, 1990 – 2002 г. 

 
Източник: Европейска комисия, ГД “Енергетика и транспорт (DG Tren) (2006 г.). 
Бележки:  (1): Пътници, използващи следния транспорт: кола, мотор, мотоциклет, мотопед, автобус, трамвай, метро, ж.п., 
въздушен и морски транспорт; 
 (2): пътен, морски, ж.п., водни пътища вътре в страната, тръбопроводи, въздушен; 
 
Пътуването почти винаги представлява извлечено търсене: пътуването се осъществява и 
стоките се превозват, защото хората искат да предприемат специфични дейности на различни 
места в даден район, в различно време от деня или периоди от годината, или защото стоките и 
услугите са необходими на различно местонахождение от това, където се произвеждат или 
съхраняват. Изчисляване на бъдещето търсене на транспортни услуги води до прогнозиране не 
само на основните макро стимули, които оказват влияние върху съвкупното търсене 
(население, лични доходи и БВП), но и на развитието на различните отрасли, тъй като всеки 
отрасъл допринася за съвкупното търсене в зависимост от своите особености. 
 
Освен това търсенето при пътуването зависи от местонахождението на дейностите и 
семействата и следователно трябва да се отчетат тенденции в разпределението на 
икономическите дейности по отрасъл и населеност. Местонахождението оказва влияние не 
само върху пропътуваното разстояние, но също така и върху честотата на пътуванията и върху 
съвкупното търсене. Когато фирми и семейства избират къде да се установят, един от 

Пътници (1) (пътнико-километри) 
Стоки (2) (тон-километри) 
БВП (при постоянни цени, 2005 г.)

Пътници  Стоки  БВП 
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факторите, оказващи влияние върху избора им е достъпността и в резултат на този избор 
търсенето “с проекта” и “без проекта” може да не е същото. 
 
Цената на предоставяната услуга не е единственият определящ фактор за търсенето на 
различни видове транспорт. Изборът относно какво количество транспорт се консумира или на 
какво разстояние да се доставят стоките зависи от разходите за пътуване и времето, прекарано в 
пътуване. Еластичността спрямо времето на пътуване е още един определящ фактор, който 
следва да се въведе в прогнозите за търсенето на транспортни услуги. Колкото до ценовата 
еластичност, както в случая на времето за пътуване, пряката и кръстосана еластичност са 
уместни. Търсенето на определен вид транспорт може да бъде повлияно от увеличаване на 
скоростта на този вид транспорт, но също така и от увеличаване/намаляване на скоростта на 
конкурентния (ите) вид(ове) транспорт. 
 
Характеристиките на търсенето, цената, доходите и кръстосаната еластичност, стойността на 
времето, стойността, която може да се присвои за комфорта на пътниците и повредите на 
товара варират с различните сегменти на пазара, какъвто е случаят и с транспортните разходи, 
вида на търсените услуги и т.н. Следователно е изключително полезно търсенето на 
транспортните услуги да се представи в разбивка по еднородни категории. Важни определящи 
фактори при прогнозиране на търсенето на транспортни услуги са характеристиките на 
различните видове стоки, групата, към която принадлежат индивидите съгласно дохода си, 
както и целта на пътуването107. 

 
 
 
 

                                                 
107 Въпреки значителният опит и богатия набор от налични техники прогнозирането на търсенето на 
транспортни услуги си остава предизвикателна задача. Наскорошни проучвания (Фливберг и др., 2006 г.) 
установяват значителни отклонения между прогнозите и реалните обеми трафик в повече от 200 
широкомащабни проекта в областта на транспорта. Неточностите в прогнозите често са по-големи за ж.п. 
транспорта в сравнение с пътния транспорт. Това не означава, че прогнозите за пътния транспорт са по-
точни; в действителност съществуа значителен процент неточности при проектите за пътен транспорт, но 
прогнозите са по-балансирани между подценяването и надценяването. За ж.п. транспорта размерът на 
неточностите е систематично по-висок и правилото е надценяване. Много фактори допринасят за по-
голямата неточност на прогнозите за ж.п. транспорта в сравнение с тези за пътния транспорт. ж.п. 
проектите обикновено са с по-голям мащаб (въпреки че едно проучване върху авиацията показва, че няма 
връзка между мащаба и неточността в прогнозите на търсенето) и по-дълга фаза на изпълнение. 
Надценяването на ж.п. трафика изглежда е свързано с твърде оптимистично очакване за изместване на 
използвания вид транспорт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ИЗБОР НА СКОНТОВ КОЕФИЦИЕНТ 
 
Финансов сконтов коефициент 
 
Една обща и непротиворечива дефиниция е, че финансовият сконтов коефициент (ФСК) 
представлява алтернативната цена на капитала. Алтернативна цена означава, че когато 
използваме капитал в един проект, ние се отказваме да получим възвръщаемост от друг проект. 
Следователно имаме имплицитни разходи, когато влагаме капитал в инвестиционен проект: 
загубата на приходи от алтернативен проект. 
 
В академичната теория и практиката можем да открием различни гледни точки относно 
сконтовия коефициент, който следва да бъде използван при финансовия анализ на 
инвестиционните проекти. 
 
Съществуват най-малко три подхода: 
 

- първият изчислява реалния (среднопритеглен) разход на капитала. Индикативната цел 
за даден публичен проект може да бъде реалната възвръщаемост на държавните 
облигации (пределната пряка стойност на публичните фондове) или дългосрочния 
реален лихвен процент за търговските заеми (ако проекта се нуждае от частно 
финансиране) или среднопритеглена величина от двата процента. Този подход е много 
прост, но може да е подвеждащ: при най-добрия алтернативен проект може да има 
много повече приходи от реалния лихвен процент на публичните или частните заеми. 

- вторият подход установява максимална лимитна стойност на сконтовия коефициент, 
тъй като той отчита загубената възвръщаемост от най-добрата алтернатива на 
инвестицията. С други думи, алтернативата на приходи от проекта не е обратното 
изкупуване на публични или частни задължения, а възвръщаемостта от един подходящ 
финансов портфейл. 

- третият подход се състои в определяне на минимален коефициент като параметър за 
планиране. Това предполага използване на подхода на простото практическо правило, 
т.е. вземане на конкретен лихвен процент или норма на възвръщаемост за солиден 
емитент в широко търгувана валута и използване на коефициент за тази минимална 
индикативна цел. 

Таблица Б.1 показва някои разчети за реална норма на възвръщаемост на финансови активи 
като отправна точка за избора на финансов сконтов коефициент. Тогава можем да сметнем, че 
големите инвеститори и опитните професионалисти могат да получат по-висока от средната 
норма на възвръщаемост. Ако предположим, че вносителите на проекта са опитни инвеститори, 
то една норма на възвръщаемост пределно по-висока от средната на стойностите в таблица ще 
оправдае по-добре очакванията ни. 
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Таблица Б.1 Индикативни разчети за дългосрочна годишна финансова норма на 
възвръщаемост на ценни книжа 

Категория активи Разчет на номиналната годишна 
възвръщаемост % 

Разчет на реалната годишна 
възвръщаемост % 

Големи запаси 9,0 6,4 
Средни/малки запаси 10,7 8,1 
Световни запаси 9,1 6,5 
Облигации 4,8 2,2 
Парични еквиваленти 3,2 0,6 
Инфлация 2,6 - 
Средна аритметична стойност108  4,76 
Източник: http://www.schwab.com 
 
Използвана е формулата на Фишър поради ниската инфлация;  r = i −π където r е реалният 
процент, i е номиналният процент, а инфлацията е  π. По-общото правило е следното: 

 
Таблица Б.1 предполага, че 5% финансов сконтов коефициент е пределно по-висок от средната 
стойност на един портфейл от различни ценни книжа. 
 
Настоящето ръководство насърчава използването на уникална референтна стойност на ФСК, 
която се базира на допускането, че средствата се извличат от средния данъкоплатец в ЕС. Това 
означава, че дори когато проектът е специфичен за даден регион или бенефициент, съответните 
алтернативни цени следва да се базират на европейски портфейл. Освен това интегрирането на 
финансовите пазари следва да доведе до уникална стойност докато се очаква преобразуване на 
инфлационни и лихвени проценти в държавите от ЕС в дългосрочен план. Това обаче може да 
не важи за страните по ИПП и при някои специфични обстоятелства за някои държави членки 
от ЕС. 
 
Трябва да се отбележи, че докато ФСК се приема за реален сконтов коефициент, то анлизът 
следва да се извърши при постоянни цени. Ако във финансовия анализ се използват текущи 
цени трябва да се приеме номинален сконтов коефициент (който включва и инфлация). 
 
Социален сконтов коефициент 
 
Сконтовият коефициент при икономическия анализ на инвестиционните проекти – т.нар. 
социален сконтов коефициент (ССК) - отразява социалната гледна точка относно начина, по 
който бъдещите ползи и разходи следва да се оценяват в съпоставителен план с настоящите. 
Той може да се различава от финансовата норма на възвръщаемост поради неуспехи на 
финансовите пазари. 
 
Основните теоретични подходи са следните: 

- според традиционното становище пределната публична инвестиция трябва да има 
същата възвръщаемост като частната, тъй като публичните проекти могат да заменят 
частните; 

- според един друг подход социалният сконтов коефициент се извлича от предвидения 
дългосрочен растеж в икономиката, както по-долу е обяснено при подхода на социалния 
предпочитан период; 

- трети, отскорошен подход, е особено уместен при оценяване на много дългосрочни 
проекти и се основава на прилагането на променливи във времето. Този подход включва 
намаляване на пределните сконтови проценти във времето и е развит така, че да 
придава повече тежест на въздействието от проекта на бъдещите поколения. Тези 
намаляващи коефициенти спомагат за облекчаване на т.нар. “експонентен ефект” от 
структурата на сконтовите коефициенти, който почти анулира по-отдавнашни 
икономически потоци, когато се сконтира по стандартен начин. 

 

                                                 
108 Среднопретеглена величина на тези проценти, съгласно съответната значимост на различните активи в 
“типично портфолио”, може да е по-подходяща от непретеглената средна величина. Тя следва да се 
изчислява за всяка отделна страна. 
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На практика най-бързото решение е определяне на стандартен индикативен минимален 
коефициент. Целта тук е да се определи изисквана норма на възвръщаемост, която широко да 
отразява социалните цели на планиращия орган. 
 
И все пак се търси консенсус по отношение на подхода на социалния коефициент за 
предпочитан период (СКПП). Този подход се основава на дългосрочния темп на растеж в 
икономиката и разглежда предпочитанието за ползи във времето, като взема под внимание 
очакванията за увеличени доходи или потребление, или публични разходи. Приблизителната и 
широко използвана фромула за изчисляване на социалния сконтов процент от темпа на растеж 
може да се представи по следния начин: 

r = eg + p 
 

Където r е реалния социален сконтов коефициент на публичните средства, изразен в 
съответната валута (напр. евро); g е ръста на публичните разходи, е е еластичността на 
социалните грижи спрямо публичните разходи, и р е коефициентът на предпочитание на 
отделните периоди. 
 
На базата на социалния предпочитан период Франция определи реален сконтов коефициент от 
4% през 2005 г. (преди това бе фиксиран на 8%); през 2004 г. Германия намали социалния си 
сконтов коефициент от 4% на 3%. Зелената книга на HM Treasury от 2003 г. в действителност 
бе предшественикът на тези понижения. реалният сконтов коефициент в Обединеното кралство 
бе намален от 6% на 3,5%109. 
 
ЕК, ГД Регио предлага 5,5% ССК за страните по Кохезионния фонд и 3,5% за останалите 
(работен документ 4 на ЕК)110. Всяка държава членка следва да изготви оценка на специфичния 
за страната си социален сконтов коефициент. Във всеки случай може да има солидни аргументи 
в полза на използване на тези две референтни стойности за широки макро-райони по 
отношение на потенциала им за икономически растеж (вж по-долу). 
 
От практични съображения може да е полезно СКПП да се преведе отново по отношение на 
потреблението. Нека приемем че g е ръста на протреблението, e е еластичността на пределната 
полезност по отношение на потреблението, а p е интертемпорален коефициент на 
предпочитание. 
 
Първият компонент на СКПП формулата е функционално предпочитание; вторият (p) е чисто 
предпочитание на времеви период. Чистото интертемпорално предпочитание отразява 
нетърпението на потребителите или, по-общо, настоящата стойност присвоена спрямо бъдеща 
пределна полезност. Функционалната част измерва намаляването на пределната полезност на 1 
евро, което се дължи на увеличение в реалните доходи.  Това означава, че в една развиваща се 
икономика, където бъдещето потребление ще бъде много по-голямо в сравнение със сегашното 
равнище, индивидите ще изискват по-голяма компенсация за отлагане на потреблението. 
Социалният коефициент за предпочитан период всъщност представя минималната 
възвръщаемост, която изискват индивидите за това, че се отказват от част от текущото си 
потребление в полза на допълнително потребление в бъдещето. 
 
Всички стойности във формулата са специфични за конкретната страна, особено тези за 
прираста на потреблението (g), които зависят пряко от БВП, който е много различен за 
                                                 
109 Прилагането на намаляващи сконтови коефициенти и свързаната с тях хиперболична пътека за 
теглото на настоящата стойност или сконтови коефициенти, свързани с бъдещи ползи и разходи 
заслужава по-задълбочено разглеждане, особено като се има предвид, че някои от обсъжданите в 
ръководството проекти имат времеви хоризонт над 50 години. Зелената книга на HM Treasury (2003 г.) 
включва график на намаляващи дългосрочни сконтови коефициенти за значително дългосрочни проекти, 
които се основават на начален СКПП от 3,5% (стандартния сконтов коефициент за проекти с нормална 
дългосрочност, чийто времеви хоризонт не надвишава 30 години). Освен това зелената книга съдържа 
таблица на пределните сконтови коефициенти до 500 години напред. Обзорът на  Стърн (2006 г.) на 
климатичните промени използва 0,1% годишно и обсъжда намаляващи социални сконтови коефициенти. 
110 Вж и Флорио (2006 г.) за не техническа дискусия 
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всичките 27 държави-членки. Социалните и индивидуални предпочитания се отразяват върху 
параметъра на пределната полезност (е); продължителността на живота и други индивидуални 
характеристики оказват влияние върху параметъра на предпочитания период (p). 
 
Ако вземем предвид статистиката за смъртността, последователен заместител на сконтовия 
коефициент на полезността (p), наблюдаваме процент на смъртност, приближаващ се до 1% за 
по-голямата част от страните. 
 
Изчисляването на еластичността на пределната полезност на потреблението не е така директно 
и се оказва в по-малка степен еднородно. Набор от стойности, вариращи между 1 и 2 е в 
съответствие със сведенията, предоставени от поведенческите подходи и разкритите социални 
преференции на базата на данни, основаващи се върху данъци111. 
 
Ако допуснем, че структурите за облагане на доходите са поне свободно базирани върху 
принципа на равното абсолютно отказване от удовлетвореност, то тогава степента на 
прогресивност в данъчната структура предоставя мярка е112. Колкото по-прогресивна е 
данъчната структура и следователно по-голяма степента на социална неприязън спрямо 
неравенството в доходите, толкова по-голяма е стойността на е. 
 
За реалния годишен ръст на глава от населението най-добрият подход е да се изчисли 
дългосрочният път на развитие за всяка икономика, на базата на подходящ модел на 
икономическия растеж. Нашите разчети обаче се основават на минали годишни темпове на 
растеж. 
 
В таблица Б.2, където всички тези стойности са обобщени, показваме чисто индикативен ССК 
за някои страни. 
 
Таблица Б.2 Индикативни социални сконтови коефициенти за подбрани държави от ЕС, 
въз основата на подхода СКПП 
Страни, неучастващи в програмите на 

КФ 
g e p ССК 

Австрия 1.9 1.63 1.0 4.1 
Дания 1.9 1.28 1.1 3.5 
Франция  2.0 1.26 0.9 3.4 
Италия 1.3 1.79 1.0 3.3 
Германия 1.3 1.61 1.0 3.1 
Холандия 1.3 1.44 0.9 2.8 
Швеция 2.5 1.20 1.1 4.1 
Страни, участващи в програмите на 

КФ 
g e p ССК 

Чешка република 3.5 1.31 I.I 5.7 
Унгария 4.0 1.68 1.4 8.1 
Полша  3.8 1.12 1.0 5.3 
Словакия 4.5 1.48 1.0 7 .7 
Източник: изчисления на авторите, основаващи се на данни от Световната банка, Европейската комисия и ОИСР113 
Ясно се очертава наличието на две различни групи. Както споменахме по-горе отличаващият 
фактор е темпа на растеж. Единствено той оправдава наличието на различни социални сконтови 

                                                 
111 Еванс (2007 г.) разработва изцяло метода СКПП и изучава подробно всеки показател от формулата, 
както и начините за изчисляването им; метод, който използвахме предимно и за нашите оценки. 
112 Формулата е следната: e = Log(1-t) / Log(1-T/Y), където t пределният коефициент на данъците върху 
доходите, T е данък общ доход и Y е общият облагаем доход. 
113 Данните за периода 2000-2006 г. са взети предимно от икономическата прогноза от пролетта на 2005 г. 
на Европейската комисия (ГД “Икономически и финансови въпроси” (2005 г.) “Европейска икономика” 
№ 2/2005). На места, където икономическият преглед 77 от базата данни на ОИСР посочва различни 
стойности от тези на Европейската комисия, те са сменени. Прогнози за периода 2007-2008 г. (2009-2010 
г.) са взети от програмите за стабилност и сближаване на държавите-членки, съответно за някогашни 
Европейски държави и за присъединилите са през 2004 г. държави. Данните за еластичност (e) са взети от 
данъчната база данни на ОИСР (данъчно облагане на заплатите, 2004 г.) и се отнасят до данъчно 
облагане на личните доходи. Данъчната ставка обхваща данъчно облагане от централното правителство и 
подсекторите на централно управление, както и социалноосигурителните вноски на служителите за 
несемейни лица, които не плащат ничия издръжка. 
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коефициенти за най-малко два макро-района: от една страна това са зрелите икономики, а от 
друга – бързо развиващите се икономики. В контекста на ЕС тази разлика може да се изрази по 
отношение на допустимостта или недопустимостта за кандидатстване по програмите на 
Кохезионния фонд. 
 
Един по-висок сконтов коенфициент за изоставащите страни и региони ще отрази 
необходимостта да се инвестира в проекти, които са с по-висока социална рентабилност, за да 
се постигне по-висок прираст. Това отразява цел по реално сближаване и в този случай 
сконтовият коефициент може да се разглежда като стандартна индикативна цел за нормата на 
възвръщаемост. 
 
Поради гореспоменатите причини, работен документ № 4 на ЕК предлага референтен социален 
сконтов коефициент от 3,5% за периода 2007 – 2013 г. за страните, които нямат право да 
кандидатстват за програми по Кохезионния фонд и 5,5% за страните по Кохезионния фонд. 
Както вече споменахме през изминалите години Франция, Германия и Обединеното кралство 
самостоятелно приеха стойности за свои национални проекти, които в общи линии са 
последователни с рамката на ССК. Регионите, за които е от значение целта “Сближаване” може 
да разгледат възможността да приемат 5,5% коефициент, който отразява изискването за по-бърз 
растеж. Това означава по-висока степен на подбор при оценяването на проектите. 
 
При специални обстоятелства може да се използват специфични за региона или страната ССК и 
вносителите на проекта ще обосновят оценките си на базата на специфични емпирични отчети. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 
 
Настоящето приложение описва изчисляването и използването на основните показатели за 
изпълнение за анализа АРП: нетна настояща стойност (ННС), вътрешна норма на 
възвръщаемост (ВНВ) и съотношението ползи разходи (П/Р). 
 
Тези показатели предоставят синтезирана информация относно изпълнението на проекта и са 
основа за класифицирането на проекти. Предпочитаният показател е ННС. 
 
Икономическа нетна настояща стойност 
 
Нетната настояща стойност на един проект представлява сумата от сконтираните нетни потоци 
на проекта. ННС е един много сбит показател за изпълнението на инвестиционни проекти: той 
представлява настоящия размер на нетните потоци, генерирани от инвестицията, изразени в 
една единствена стойност при същата единица за измерване, каквато се използва в 
счетоводните таблици. 
 
Финансовите и икономически таблици се определят от входящи потоци (І1, І2, І3….), изходящи 
потоци (O1, O2, O3….) и баланси (S1, S2, S3 за период 1, 2, 3…). Входящите и изходящи 
потоци се разпределят на няколко години и това може да доведе до проблеми ако искаме да 
съберем S за период 1 и S за период 2 и т.н. Тези проблеми се дължат на факта, че пределната 
полезност на 1 евро днес е по-голяма от пределната полезност на 1 евро през 2-та година.  
 
Съществуват две основни взаимосвързани причини за това: 

- съществува положителна алтернативна цена на номерацията: колко по-далеч в 
бъдещето се проявява дадена единица полза, толкова по-малка е стойността й; 

- индивидите имат положително времево предпочитание поради отхвърляне на риска, 
свързан с бъдещи събития, поради факта, че доходите са функция, която нараства с 
времето докато пределната полезност за потреблението намалява и поради чисти 
предпочитания на настоящата полезност в сравнение с една бъдеща полезност. 

 
Събирането на разходите и ползите, проявяващи се през различните години може да се 
извърши посредством тяхното претегляне. Това означава, че се прилагат подходящи 
коефициенти, които намаляват с времето, за да се измери загубената стойност от numeraire. 
 
Такъв коефициент е сконтовият коефициент  където t е времевия хоризонт, i е 
процентът на сконтиране и at е коефициентът за сконтирането на дадена стойност до 
получаване на настояща стойност. 
Нетната настояща стойност на даден проект се дефинира като: 
 

 
 
Където St е салдото на средствата от паричните потоци към момента t, а at е финансовият 
сконтов коефициент, избран за сконтирането в определен момент t. 
 
Важно е да се отбележи, че обикновено балансът на разходите и ползите от първите години на 
инвестицията обикновено е отрицателен и става положителен едва след няколко години. Тъй 
като at намалява с времето, отрицателните стойности през първите години имат по-голяма 
тежест от положителните стойности през последните години от полезния живот на проекта. 
Стойността на сконтовия коефициент и изборът на времеви хоризонт са от съществено 
значение за определяне на ННС на даден проект. 
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ННС е много прост и точен показател за изпълнение. Положителна ННС, ННС > 0 означава, че 
проектът генерира нетни ползи (тъй като сумата от претеглените потоци разходи и ползи е 
положителна) и общо взето е желателен от финансова или икономическа гледна точка. При 
разглеждането на различни варианти, класифицирането на ННС на алтернативите определя 
най-добрата от тях. Например във фигура В.1 проект 1 е по-желателен от проект 2, тъй като 
показва по-висока ННС за всички използвани сконтови коефициенти (i). 
 
Фигура В.1 Класифициране на проекти спрямо стойностите на ННС 

 
 
Фигура В.2 Случай на обрат 

 
 
Има случаи, в които ННС на една алтернатива не е по-голяма от тази на друга или за всяка 
стойност i.  Това се дължи на феномена, познат като “обрат”. Обратът настъпва, когато кривите 
на ННС на двата проекта се пресичат, както във фигура В.2 Със сконтов процент над х проект 1 
има по-висока ННС, а със сконтов процент под х проект 2 ще даде по-добри резултати. За да се 
избере най-добрият вариант е изключително важно да се дефинира сконтовият коефициент 
(ВНВ не може да се използва като правило за вземане на решения). 
 
Вътрешна норма на възвръщаемост  
 
Вътрешната норма на възвръщаемост (ВНВ) се дефинира като сконтовия процент, който води 
до нулева стойност на нетната настояща стойност на потоците разходи и ползи на 
инвестицията, т.е. сконтовия процент от уравнението по-долу: 
 

 
Вътрешната норма на възвръщаемост е показател за относителната ефективност на 
инвестицията и следва да се прилага внимателно. В графиката по-долу е илюстрирана връзката 
между ННС и ВНВ. 

ННС 
 Проект 1 

Проект 2 

ННС Проект 1 

Проект 2 
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Фигура В.3 Вътрешна норма на възвръщаемост 

 
 
 
Фигура В.4 Многочислена ВНВ 

 
 
 
Ако знакът на нетните ползи, ползи минус разходи, се промени в различните години от 
жизнения цикъл на проекта (например - + - + -), може да има няколко ВНВ за един единствен 
проект. В тези случаи е невъзможно да се приложи правилото за вземане на решения съгласно 
ВНВ. Пример за такъв тип проекти са мините и ядрените централи, където обикновено се 
наблюдава значителен паричен изходящ поток в края на проекта поради разходите за 
изваждане от употреба. 
 
Тъй като класациите съгласно ВНВ може да са подвеждащи и предвид факта, че с изключение 
на сконтовия коефициент информационните изисквания за изчисляване на подходяща ННС и 
ВНВ са едни и същи, винаги си струва да се изчисли ННС на даден проект. Има много причини 
в полза на правилото за вземане на решения съгласно ННС (вж Лей, 2007 г.). 
 
ВНВ не съдържа полезна информация относно цялостната икономическа стойност на проекта. 
Това може да се илюстрира чрез графично представяне на ННС като функция на сконтовия 
процент (r). Нека разгледаме фигура В.5, която показва плана на ННС за два алтернативни 
проекта. Проект А се отличава със значително по-висока ННС за всеки сконтов процент в 
икономически релевантния набор (т.е. за всеки r по нисък от 30%), но все пак пресича оста 
вляво от проект Б, следователно има по-ниска ВНВ – т.е. ВНВA = 40% < ВНВБ = 70%. 
 
Фигура В.5 ВНВ и ННС на две взаимно изключващи се алтернативи 

ННС 

ВНВ 

ННС 

ВНВ’ ВНВ’’ ВНВ’’’ 
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Източник: Лей, 2007 г. 
 
Тъй като благополучието зависи от ННС, а не от ВНВ, очевидно е, че проект А доминира над 
проект Б. Например, ННСА(r) надвишава ННСБ(r) с около $ 1,6 милиона за сконтов 
коефициент в съседство 10%. 
 
Други недостатъци на вътрешната норма на възвръщаемост са следните: 

- чувствителност спрямо икономическия живот: при съпоставка на проекти с различен 
икономически живот подходът ВНВ увеличава подаващата способност на краткосрочни 
проекти, тъй като ВНВ е функция, както на времевия период, така и на размера на 
капиталните разходи; 

- чувствителност съгласно разпределението на ползите във времето: при наличие на 
проекти, които не успяват да породят ползи за много години, ВНВ обикновено е по-
ниска в сравнение с проекти, при които се наблюдава сравнително равномерно 
разпределение на ползите във времето, дори и нетната настояща стойност на първите да 
е по-висока; 

- показателят ВНВ е неприложим в случаите, когато се използват сконтови коефициенти, 
вариращи във времето. В тези случаи правилото на нетната настояща стойност дава 
възможност за лесно включване на промени в сконтовите коефициенти при извършване 
на изчисленията. 

 
Едно от предимствата на ВНВ (когато се използва в разумна степен) е това, че тя представлява 
цяло число и по този начин улеснява съпоставянето на сходни проекти, независими от размера 
им. 
 
П/Р Съотношение ползи/разходи 
 
Съотношението ползи-разходи представлява настоящата стойност на ползите от проекта, 
разделена на настоящата стойност на разходите от проекта. 
П/Р = НС (В)/НС (И) 
където В са входящи потоци, а И са изходящи потоци. Ако П/Р > 1 проектът е подходящ, тъй 
като ползите, измерени като настояща стойност на общите входящи потоци са по-големи от 
разходите, измерени като настояща стойност на общите изходящи потоци. 
 
Също като ВНВ съотношението не зависи от размера на инвестицията, но за разлика от ВНВ то 
не поражда нееднозначни случаи и поради тази причина може да допълва ННС при 
класифицирането на проекти с бюджетни ограничения. В тези случаи съотношението П/Р може 
да се използва за оценяване на ефективността на проекта. 
 
Основните проблеми свързани с този показател са следните: 

- чувствителен е спрямо класифициране на ефектите от проекта по-скоро като ползи, 
отколкото разходи. Нормално е да се наблюдават ефекти от проекта, които се приемат 
както като ползи, така и като намалени разходи и обратно. Тъй като съотношението 

ННС в млн. 
щатски 
долара 

 

ВНВ за А: ВНВ за Б: 
Проект А 

Проект Б 

Сконтов коефициент 
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ползи/разходи е в полза на проекти с ниски разходи, отчитането на положителен ефект 
като намаляване на разходите, а не като полза може да доведе до изкуствено 
подобряване на показателя. 

- не е подходящ за взаимноизключващи се проекти. Тъй като представлява съотношение, 
показателят не отчита съвкупната стойност на нетните ползи и следователно 
класифицирането може да се окаже в полза на повече проекти, които имат по-малък 
принос към общото повишаване на публичното благополучие. 

 
Подходящ случай за използване на ПРС е при наличие на ограничения в бюджета. Следната 
таблица представя пример за класифициране на проект предвид бюджетно ограничение в 
размер 100. 
 
Таблица В.1 Съотношение ползи-разходи при бюджетни ограничения 

 НС(И) НС(В) ННС НС(В)/НС(И) 
Проект А 100 200 100 2 
Проект Б 50 110 60 2.2 
Проект В 50 120 70 2.4 
 
Ако разгледаме ННС, то предпочитаният проект е А и класирането е А, В, Б. Но при 
разглеждане на съотношенията между НС(В) и НС(И), В се оказва най-добрият проект. Тъй 
като бюджетното ограничение е 100, а НС(И) на проект В е 50, проект Б, който се класира 
втори, също може да бъде осъществен. В резултат на това ННС (ННС(Б)+ННС(В)) се равнява 
на 130, стойност, която е по-висока от ННС на проект А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОЕКТА ВЪРХУ 
ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ И АЛТЕРНАТИВНАТА 
ЦЕНА НА ТРУДА 
 
Труда, както и всички останали входящи ресурси на проекта, във финансовия анализ се 
остойностява посредством цената, която трябва да се заплати за ползването му, т.е. надницата. 
В икономическия анализ обаче трябва да се отчете социалната алтернативна цена на труда. 
Разликата между двете стойности се състои в спецификата на пазара на труда, която може да 
надцени (по-рядко да подцени) алтернативната цена на труда, поради специфични черти на 
пазара: минимален законов размер на надницата, липса на гъвкавост при реалните надници, 
данъци и социални приноси, субсидии, монопсон, обединяване в профсъюзи и пр. 
Използването на надница в сянка обяснява социалния разход за използването на труда без 
всички ползи, които произтичат от допълнителна трудова заетост и по принцип не е 
необходима следваща оценка на ефектите на вторичните пазари. 
 
Социалната алтернативна цена на труда е неговата алтернативна употреба без изпълнението на 
проекта. Това означава оценяване на ползването на времето на труд като заместител в 
определен регион. В зависимост от състоянието на пазара на труда хората, търсещи работа и 
вече назначените служители ще реагират по различен начин (ще напуснат предишното си 
работно място, ще си вземат почивка, ще работят нелегално и др.) и впоследствие социалната 
алтернативна цена ще се промени. 
 
Тогава изборът на подходящата надница в сянка означава разбиране на социалната 
алтернативна цена на труда, която зависи от особеностите на местния пазар на труда. Ето защо 
различни видове безработица предполагат различни формули за изчисляване на надниците в 
сянка. 
 
Конкурентни пазари на труда 
 
Дори и при пълна трудова заетост и конкурентни пазари на труда, надниците в сянка може да 
се различават от пазарните надници поради социалния разход от изместването на работници от 
една дейност към друга. Тези разходи също така водят до “функционална” безработица. 
Например, в провинция Ломбардия процентът на безработицата е 3% и обикновено тя е  
краткосрочна. Това се определя основно от времето, необходимо за намиране на желаната 
позиция. Пазарът на труда функционира сравнително добре и са необходими единствено малки 
корекции поради транспорт, специфичен за проекта, обучение, преместване и други разходи, 
които не се покриват от надницата. Дори когато тези данни са специфични за даден проект, 
може да се извлече средна тойност от наблюдаване на минали проекти в същия регион. При 
изместване на квалифициран или неквалифициран работник (т.е. новите и предишните 
дейности са сходни), може дори да се допусне, че надницата в сянка е равностойна на 
финансовата надница. Конверсионният индекс използван за Ломбардия ще бъде цифра, 
приближаваща се до 1 (напр. 0,95). 
 

НАДНИЦИ В СЯНКА В ИРЛАНДИЯ 
През 1999 г. Отделът за оценка на общностната рамка на подкрепа (ОРП Отдел за оценка, 1999 г.) 
предложи използването на надница в сянка равностойна на пазарната надница за оценяване на труда в 
анализ разходи-ползи в Ирландия. Дори когато се препоръчва различен подход, минималната 
приложима надница в сянка е 80% от пазарната надница. Това решение е подкрепено от литературата 
(напр. Хонохан 1996 г., Хонохан 1998 г.) и от условията на пълна заетост (ниска безработица и 
имиграцията като предлагане на труд). Дори когато са изминали няколко години тези указания все още 
са уместни и в действителност пазарът на труда в Ирландия сега дори по-добре отговаря на условията, 
необходими за конверсионен индекс равняващ се или близък до единица. 
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Пазари с неофициални дейности 
 
В някои региони съществува както официален, така и неофициален пазар на труда, което често 
има връзка с градски или селски пазари. Неофициалните пазари на труда се срещат и в градски 
условия с дейности в ход на изграждане или самоназначени лица в микро-бизнес или някои 
нелегални работи. Самоназначението в неофициалния пазар се дължи на липса на възможности 
в официалния сектор. В тези сектори често няма официални трудови договори и обединяването 
в профсъюзи, както и законовата закрила на труда са слабо изразени. За разлика от тях 
публичните проекти трябва да спазят изискванията на регламенти за безопасност, минимална 
надница, социални вноски и т.н. Това е причината за по-високите заплати в официалния сектор. 
 
Изгубената годишна продукция m вследствие на назначаване на нов служител в публичен 
проект може да бъде оценена от средния дневен доход и брой на работниците на ден на 
предишното работно място. След това е необходимо да се приложи конверсионен индекс c, 
особено в селския сектор. В действителност ОСП (Общата селскостопанска политика) 
поддържа вътрешните цени за някои селскостопански стоки по-високи от граничните цени в 
ЕС. Следователно този конверсионен индекс ще бъде по-малък от единица. Допълнителните 
разходи за прехвърляне на работници (обучение, преместване) z се подлагат на конверсионен 
индекс d, който най-вероятно ще се основава на стандартен конверсионен индекс. Ето една 
много проста формула: 

SWR = mc + zd 
 

Важно е да се запомни, че неофициалните дейности често крият безработица, особено в 
селските райони. 
 

ПРИМЕР ЗА ЦЕНА В СЯНКА НА ДВОЙСТВЕН ПАЗАР НА ТРУДА 
В словашкия регион Вичодне, който се характеризира с висока безработица, селските работници 
печелят по €6 000 годишно през 2005 г. В официалния сектор тези надници достигат €7 300. Да 
приемем, че конверсионният индекс, който следва да отразява изкривявания в селскостопанските цени 
е 0,8, а стандартният конверсионен индекс за 800 допълнителни разходи по заетостта (напр. за 
допълнително обучение) е 0,9. Надницата в сянка ще бъде €5 520 и конверсионният индекс за 
надниците е 0,69 (т.е. 5,520/8,000). 

 
Пазари с нежелана безработица 
 
От икономическата теория и емпиричните наблюдения е известно, че понякога хората могат да 
предпочетат да не работят, отколкото да получават твърде ниски надници и тогава преминават 
към някаква форма на обществено или частно подпомагане. Освен това, съгласно кейсианската 
безработица, хората, които имат желание да работят не намират адекватно възнаграждение на 
пазара и са безработни по нежелание. Тази ситуация често се свързва с висока безработица в 
градските райони. 
 
Обикновено тук надницата в сянка е по-висока или най-малкото равностойна на най-ниската 
приемлива надница, която ще бъде приблизително равна на помощите за безработни лица. 
 
Проста формула за надницата в сянка е следната: 

SWR = n(Δu/ΔL) + zd 
Където ΔL е входящия ресурс на труда в проекта, Δu е намаляването на безработицата (брой 
единици), n е минималната приемлива надница и z отново са разходите за преместване. 
Обикновено се приема, че най-ниската приемлива надница се равнява на помощите за 
безработни, но в “сивата” икономика може да се приеме за надница без включени данъци и 
помощи: вероятно се доближава до минималното обезщетение, което е необходимо, за да се 
влезе на пазара на труда. Това разкритие хвърля светлина върху връзката между неофициалния 
сектор и нежеланата безработица и факта, че те често съществуват паралелно един до друг. 
Посредством корекция на предишната получаваме следната формула, която слива двете 
ситуации. 

SWR = n(Δu/ΔL)+ m(Δe/ΔL) + zd 
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m е алтернативната цена на изгубената продукция (измерена посредством надницата) в 
предишната дейност, Δe е намалението на заетостта, c става (Δe/ΔL), което е тегло за загубата на 
заетост при изместените дейности. Може да се добави и допълнителна корекция d за разходите 
за преместване z. 
Когато няма подробна статистическа информация за местния пазар на труда, безработицата е 
значителна и няма помощи за безработни или те са изключително ниски, то тогава може да се 
използва пряка формула за определяне на конверсионния индекс за цената на труда: 

SWR = W(1-u)(1-t) 
където W е пазарната надница, u е процентът на безработицата в региона, t е процентът на 
плащания на социални осигуровки и съответните данъци. Конверсионният индекс тук е (1-u)(1-
t). Това означава, че някои хора биха приели намаляване на надницата си под номиналната 
надница без данъци, в пряка пропорционалност на това доколко сериозна е безработицата в 
района (но обикновено не по-ниска от помощите за безработни или частното подпомагане, ако 
има такова за тях, в случай че са безработни). Тази формула обаче вероятно представя в по-
незначителен вид надницата в сянка, използвана в условия на много висока нежелана 
безработица (напр. повече от 15-20%). В действителност, ако се пропусне изместването на 
работниците (и продукцията) и разходите за преместване, КФ ще бъде подценен. 
 
Таблица Г.1 Илюстративно определение на различни пазарни условия и съответните цени 
в сянка 

 Процент на безработица 
(индикативен) 

Неофициален сектор Надница в сянка 

Конкурентен пазар 0 – 3 % Отсъства Близка до пазарата надница 
Двойствен пазар > 3% Налице Добавена стойност в 

неофициалния сектор 
Нежелана безработица > 3% Почти отсъства Близка до помощите за 

безработни 

 
В действителност най-подходящата формула за цена в сянка често възниква в резултат на 
изчисляване на среднопретеглена величина, отразяваща дяла на труда, извлечен от всяка от 
горе-описаните три ситуации. Следва да бъде изчислена за съответния регион NUTS 2 или 
NUTS 1, съгласно насоките на дадената страна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ПОНОСИМОСТ И ОЦЕНЯВАНЕ НА 

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
 
Ключов аспект от финансовата устойчивост на обществените услуги е определянето на 
тарифите. Съгласно подхода на “пълно възстановяване на разходите”114 не се включват 
единствено преките разходи, но и съответния дял на общи административни разходи, като 
помещения, офис консумативи, разходи за управление, човешки ресурси, финанси, IT и др. 
 
Пълното възстановяване на разходите избягва хронична недостатъчност на инвестирането в 
капацитета на организацията, избягва финансови дефицити и дава възможност за цялостно 
подобряване на управлението на разходите. Този подход носи предимства и за финансиращите 
проекта докато осигурява по-голяма точност, прозрачност и ефективност. 
 
В някои страни обаче реформи в тарифите, които отразяват разходите в промишлени отрасли 
като водоснабдяване, електроенергия или депониране на отпадъци могат да определят 
значителни регресивни разпределителни въздействия. В действителност определянето на 
тарифите трябва също така да вземе под внимание социалната поносимост. Очевидно е, че 
загрижеността за капитала е по-голяма, когато местните обстоятелства разкриват сериозни 
социални нарушения на равновесието, които могат да се влошат от някои характеристики на 
проекта. 
 
Общо казано, съществуват три възможни метода за анализиране на въпроси на 
разпределението. 

- може да се използва по-обща формула за цените в сянка, като се включва теглото на 
благосъстоянието в надниците в сянка и по този начин се избягват по-нататъшни 
изчисления на разпределението; 

- когато надниците в сянка не включват тегло на благосъстоянието към печелившите и 
губещите по проекта може да бъде приложено експлицитно тегло на благосъстоянието, 
получено от оценки на отбягването на социално неравенство; 

- последният подход съсредоточава вниманието върху въздействието на проекта върху 
социално бедните и особено върху необходимия дял от дохода за заплащане на 
предоставяната услуга. 

 
По принцип общата формула за ценообразуване в сянка вече включва теглото на социалното 
благосъстояние наречено “разпределителна характеристика” и по този начин съчетава 
достигането на ефективност и загубата на собствен капитал. Този подход може да се използва 
правилно като предварително тегло на нетните ползи на публичния проект, но е сравнително 
взискателен по отношение на информационните изисквания. За да дадем ясна представа на 
читателя за структурата на тези разпределителни характеристики, в карето по-долу 
предоставяме съответните стойности за някои стоки в две страни. 
 

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ЦЕНИ В СЯНКА 
Цените в сянка са обратно пропорционални на разпределителната характеристика r, която се дефинира 
като средно претеглена величина на разпределителното тегло (дела на разходите за стока x в 
съвкупното потребление Х на дадено домакинство i). 
 
 

 
 
Теглото, използвано за изчисление на средната величина (a) е социалната пределна полезност на 
доходите и при определени условия то става обратно пропорционално на дохода. 

                                                 
114 Определя се като: оперативни и управленски разходи + амортизация + възвръщаемост на капитала 
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кралство: 
 

Телефон Ж.П. Автобус Електроенергия Газ Вода Въглища 

0.875 0.573 0.756 0.893 0.9 0.938 0.992 
Брау и Флорио (2004 г.) обсъждат реалистични допускания за ценовата еластичност и средната 
стойност на разпределителните тегла с цел извършване на просто емпирично изчисление. 

 
Един друг изчерпателен начин за включване на разпределителните ефекти и грижи в 
икономическия анализ е усвояването на набор от “експлицитно тегло на благосъстоянието”. 
 
Когато има социално нежелано разпределение на доходите, едно евро няма същата стойност за 
хората с различни доходи. В този случай преразпределителните предпочитания на хората се 
изразяват посредством претегляне на съвкупното потребление (или доход) на глава от 
населението за различните групи потребители. За да дефинираме теглото на благосъстоянието 
можем да се позовем на намаляващата пределна полезност на доходите или потреблението: 
полезността нараства с увеличение в потреблението, но колкото повече консумираме, толкова 
намаляват тези инкременти(приходи)115. Този конкретен ефект се измерва посредством 
еластичността на пределната полезност на доходите, която обсъдихме в приложение Б във 
връзка със социалния сконтов коефициент. 
 
Съгласно някои допускания116 теглото на благосъстоянието нормализирано спрямо средния 
доход на домакинствата се структурира както следва: 
 

 
където  е средното равнище на потребление, Ci е потреблението на глава от населението в 
групата и е е постоянната еластичност на пределната полезност на доходите117. 
 
Таблица Д.1 Пример за тегло на благосъстоянието 
Групи Потребление      
Високи доходи 
Средни доходи 
Ниски доходи 
Средна 
стойност 

3,000 
2,500 
1,250 
2,250 

0.75 
0.90 

1.80 1 
1 
1 
1 
1 

0.9173 
0.9689 
1.1928 

1 

0.8176 
0.9289 
1.5090 

1 

0.7081 
0.8812 
2.0245 

1 

 
Следователно, ако искаме да представим последиците от усвояване на тегло на 
благосъстоянието с пример, нека предположим, че в даден регион съществуват следните групи, 
в зависимост от доходите на глава от населението: 3, 000, 2,500 и 1,250, със средна стойност от 
2,250, вж таблица Д.1 
 
От данъците можем да извлечем разчет за еластичността на пределната полезност на доходите 
посредством същия метод, който се използва за ССК. От таблица Д.1 се вижда ясно, че при 
едно и също разпределение на доходите, теглото се различава значително в зависимост от 
стойността на е. 
Параметъра на еластичността е сигнал за планиране, който по принцип трябва да се предостави 
на анализатора на проекта от управляващия орган на национално равнище. Грубо казано можем 
да твърдим, че нулевата еластичност предполага единно тегло на благосъстоянието; 
следователно едно евро е едно евро по отношение на благосъстоянието, независимо от това кои 
са “печелившите" и "губещите" от приемането на проекта. Стойностите между нула и единица 

                                                 
115 В случай на широко приетата iso еластична функция на социалната полезност, уравнението за 
пределната полезност е следното: MUy = Y-e Ако e придобие единна стойност, за която има емпирични 
сведения, тогава се получава: MUy = Y-1 = 1/Y. 
116 Най-важното допускане е, че iso еластичната социална функция на полезността се прилага и е уместна 
за цялостния набор от доходи, така че една и съща стойност на е важи за всички доходни групи.  
117 Виж Еванс, Кула и Сизър (2005 г.) за повече подробности и за измерването на теглата на 
благополучието е регионален контекст. 
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ще се вместват в умерено отбягване на неравенството; e на стойност над единица ще бъде 
усвоена от по-егалитарни органи за социално планиране. 
 
Таблица Д.2 Пример за тегло за разпределителното въздействие 
Групи Нетни ползи Еластичност 0,7 Разпределително 

въздействие 
Високи доходи 60 0.8176 49.06 
Средни доходи 100 0.9289 92.89 
Ниски доходи 140 1.5090 211.26 
Общо 300  353.21 
 
Нека предположим, както в таблица Д.2, че пределната полезност на доходите е равностойна на 
0,7 и съвкупните нетни ползи от проекта достигат ИННС=300. Тези ползи ще се отнасят главно 
за домакинства в неравностойно положение и използването на тегло на благосъстоянието ни 
позволява да придадем повече значимост на тези ползи. По-конкретно размерът на нетните 
ползи (140), който получава групата с ниски доходи с нашето тегло възлиза на стойност 211,26, 
а целият проект е на стойност 353,21. 
 
В нашия пример, който разглежда разпределителните ефекти, проектът увеличава социалната 
си стойност с 53,21. В други ситуации, както в таблица Д.3 теглото на благосъстоянието може 
да намали социалната стойност на проекта като последица от регресивно разпределение на 
ползите. 
 
Таблица Д.3 Пример за тегло за регресивно разпределително въздействие 
Групи Нетни ползи Еластичност 0,7 Разпределително 

въздействие 
Високи доходи 150 0.8176 122.64 
Средни доходи 100 0.9289 92.89 
Ниски доходи 50 1.5090 75.45 
Общо 300  290.98 
 
Последен бърз начин за отчитане на разпределението е да се съсредоточи вниманието 
единствено върху въздействието на проекта върху тези групи, които се намират в най-
неравностойно положение. В действителност един допълнителен анализ, наред с финансовия и 
икономическия, ще се съсредоточи върху въздействието от проекта върху благосъстоянието на 
конкретни групи, които са обект на анализа (бедните, етническите малцинства, инвалидите и 
т.н.) 
Най-простото решение е да се установят индикативни стойности на поносимостта. Например 
делът на разходите за водни или други жизненонеобходими услуги не трябва да надвишава 
даден праг от дяла на доходите на целевата група (напр. най-ниския квинтал). 
 
Проучване на дяла на поносимост на услуги за предоставяне на газ и 
електроенергия 
 
В проучване в рамките на ЕС118 бе показан дяла от дохода, който се отделя за заплащане на 
услуги за газ и електроенергия в страните ЕС25. Поносимостта бе оценена за доходи под 
рисковия праг на бедността, който отговаря на 60% от среднонационалния приравнен 
разполагаем доход. 
За тези потребители с нисък доход в периода между 2003 и 2005 г. средният дял на разходите за 
електричество в старите държави-членки е 0,9%, а за 10-те нови държави-членки е 1,9%. 
Цифрите за газта през 2005 г. са 0,76% за ЕС15 и 1,36% за новите държави членки. 
 

                                                 
118 Европейска комисия, ГД “Икономически и финансови въпроси”(2007 г.) 
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Фигура Д.1 Процент от ниски доходи, похарчени за електроенергийни услуги от 
потребители с ниски доходи 

 
Източник: Европейска комисия, ГД “Икономически и финансови въпроси”(2007 г.) 
 
Фигура Д.2 Процент от ниски доходи, похарчени за газови услуги от потребители с ниски 
доходи 

 
Източник: Европейска комисия, ГД “Икономически и финансови въпроси”(2007 г.) 
 
Ако се съсредоточим върху най-ниския квинтал дяловете може да са много по-високи 
отколкото в това проучване, докато средният доход в тази група продължава да е сравнително 
по-нисък. 
 
В действителност изпълнението на проекта може да бъде засегнато, когато “губещите”,  поради 
разпределителни ефекти, са домакинствата с ниски доходи, които остават без каквото и да е 
обезщетение. Изключително бедните домакинства не биха могли да имат друг избор освен да 
престанат да плащат за услугата или да избягват ползването й, като това ще има последици за 
финансовата устойчивост на проекта и ще предизвика социален смут. Вносителите на проекта 
следва да обмислят подходящи компенсации (напр. прогресивни тарифи, ваучери или субсидии 
за избягване на сериозни социални напрежения вследствие на проекта). 
 
Таблица Д.4 показва някои съотношения от ключово значение за емпиричните наблюдения: дял 
на хората, които избягват да ползват услугата (като я подменят когато е възможно) или които 
не плащат за нея и съотношението на разходите спрямо цялостния им доход. 

Като процент от 
разполагаемия 

доход 

Като процент от 
разполагаемия 

доход 
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Таблица Д.4 Дял на разходите и изключване на услугите, самоизключване или не-
заплащане в някои отрасли и страни за най-ниския квинтал 

 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ГАЗ ВОДА 
НАЙ-

НИСКИЯ 
КВИНТАЛ 

Дял на разходите 
за 

електроенергия % 

% от липса на 
разходи* 

Дял на 
разходите за 

газ % 

% от липса на 
разходи* 

Дял от 
разходите за 

вода % 

% от липса на 
разходи* 

България 10 1 3 0 5 14 
Унгария 7 3 11 8 5 22 
Полша 10 41 7 48 4 51 
Румъния 6 34  32 6 42 
Турция 10 50 29 56 5 59 
Източник: Лампиети, Бенерже and Бранчик (2007г.). 
* Домакинствата могат да отчетат нулеви плащания поради различни причини, включително липса на захранване, 
самоизключване, гратисно ползване на услугите, лошо качество на услугите, периоди на таксуване и неизплатени дългове.  
 
Таблица Д.4 предлага следното емпирично правило: ако най-ниският квинтал трябва да поеме 
разходи, които са равностойни или по-високи от определен дял от приходите му за комунални 
услуги, тогава са необходими сериозни намеси, тъй като един значителен процент от 
потребителите ще престанат да плащат за услугата или ще се изключат. 
 
БЕДНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И 

ИТАЛИЯ 
Съгласно стратегията на Обединеното кралство за преодоляване на енергийната бедност от ноември 2001 г. 
едно домакинство страда от енергийна бедност, ако му се налага да харчи повече от 10% от доходите си за 
горива с оглед на задоволителен режим на отопление (т.е. 21 градуса в основно използваните помещения и 
18 градуса в останалите обитавани стаи). Енергийната бедност зависи основно от състоянието на 
енергийна ефективност на недвижимия имот, цената на енергията и доходите на домакинството. За да се 
справи с енергийната бедност правителството на Обединеното кралство и регионалните органи 
въвеждат набор от специфични програми и мерки, включително програми за подобряване на 
енергийната ефективност, като по този начин поддържат натиск за понижаване на сметките за гориво, 
гарантират справедливо отношение към по-малко заможните и насърчават промишлени инициативи за 
борба с енергийната бедност. 
Периодични доклади и данни за енергийната бедност можете да намерите на: 
http://www.berr.gov.uk/energy/fuel-poverty/index.html  
Едно проучване119 изследва последиците от прилагане на реформи на комуналните услуги в Италия в 
периода между 1998 и 2005 г. и взема под внимание териториалните различия, за да намери 
доказателства, че няма влошаване на поносимостта. С помощта на обратна хипотеза дори се проявяват 
положителни ефекти от реформите, но грижите по отношение на поносимостта остават. От 
статистическата национална база данни е разработен индекс на поносимостта, който се базира на 
"референтна кошница", като отчита потреблението на комунални услуги от най-бедните слоеве на 
населението. Получените цифри са следните:  
 Вода Електричество Отопление Общо комунални 

услуги 
Праг на потенциалния дял от 
бюджета % 

1.44 
 

3.09 3.15 7.86 

Съгласно тази дефиниция докладът посочва, че през 2005 г. 5,2% от домакинствата в Италия страдат от 
“водна бедност” и 4,7% от “електроенергийна бедност", докато 11,9% имат проблеми с поносимостта по 
отношение на топлинната енергия. В действителност 3,4 милиона от домакинствата имали проблеми с 
поносимостта по отношение на най-малко една комунална услуга (14,7% от домакинствата в Италия). 

 

                                                 
119 Миниачи, Скарпа и Валбонеси (2007 г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ 

ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА И ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
Защо правим оценка на околната среда? 
 
Икономическата оценка на околната среда помага на тези, които взимат решенията да включат 
стойността на предоставяните от екосистемите екологични услуги в процеса на вземане на 
решения. Преките и външни екологични въздействия се изразяват в парично изражение120, за да 
се включат в изчислението на хомогенни съвкупни показатели на нетните ползи в анализа АРП. 
 
При сблъскване с голяма несигурност и необратимост по отношение на бъдещото наличие на 
екологични ресурси или поради етични причини, могат да се приложат други методи за 
икономическа оценка като оценки на въздействието върху околната среда, многокритерийни 
анализи или обществени референдуми. При тези методи се избягва необходимостта от 
изреждане на всички екологични влияния и индивидуални предпочитания в единна номерация, 
но често им липсва последователност и лесно се поддават на манипулиране на информацията. 
 
Оценяване на въздействията върху околната среда при инвестиционни проекти 
 
Повечето публични инфраструктурни проекти оказват отрицателно, или положително, 
въздействие върху местната и глобална околна среда. Типичното екологично въздействие е 
свързано с качеството на местния въздух, промяната в климата, качеството на водите, 
биологичното разнообразие и ерозията на ландшафта, технологичните и природни рискове. 
Намаляване или повишаване на качеството или количеството на екологични стоки и услуги ще 
породи някои промени, загуби или печалби на социалните ползи, свързани с тяхната 
консумация. 
 
Например, очаква се една пътна инфраструктура да намали наличието на полезната земеделска 
земя, да промени селския пейзаж, да увеличи натиска върху биологичното разнообразие и да 
окаже вредно влияние върху качеството на въздуха поради увеличени потоци на трафик в 
района. Всяко от тези влияния ще намали извършването на екологични услуги от страна на 
екосистемите и ще понижи икономическите ползи. От друга страна, инвестиции в съоръжения 
за преработване на отпадъци ще намалят отрицателното екологично влияние върху почвата и 
водите и ще увеличат икономическите ползи от предоставянето на висококачествени 
екологични услуги на икономическите субекти (потребители и производители). 
 
Ако екологичното въздействие не се вземе предвид, това ще доведе до завишаване или 
повишаване на социалните ползи на проекта и ще предизвика вземане на лоши икономически 
решения. 
 

ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ 
Измерването на промяната в благосъстоянието на един индивид в парично отношение поради промяна в 
качеството на околната среда се нарича обща икономическа стойност на промяната. Общата икономическа 
стойност на даден ресурс може да се раздели на стойност на употреба и стойност на неупотреба: 
Обща икономическа стойност = стойности на употреба + стойности на неупотреба. 
Стойностите на употреба включват ползите от физическото използване на екологичните ресурси като 
развлекателна дейност (спортен риболов) или производствена дейност (земеделие и лесовъдство). В този 
контекст несигурността е резултат от комбинацията между несигурността на индивида относно бъдещото 
търсене на ресурса и несигурността относно неговата бъдеща наличност. Стойностите на неупотреба се 

                                                 
120 Пряк ефект се наблюдава на пазарите ( поради изменени на цените и количествата) или в процеса на 
вземане на решения, докато външните ефекти възникват, когато икономическото поведение на дадено 
лице (или фирма) оказа влияние върху поведението на друго (лице или фирма), без каквато и да е 
икономическа компенсация или трансфер от първото към второто лице. В икономиката замърсяването 
или изчерпването на ресурсите често се анализират с помощта на концепцията “външни фактори”. 
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отнасят за ползите, които хората могат да спечелят от екологичните ресурси без да ги използват пряко. 
Например, много хора ценят тропическите екологични системи без да ги използват пряко или да ги 
посещават. Елементите на стойностите на неупотреба са стойност на съществуване и стойност на 
наследство. Стойността на съществуване определя желанието да се заплаща за даден ресурс поради 
някаква „морална”, алтруистична или друга причина и не е свързана със сегашната или бъдеща употреба. 
Стойността на наследство е тази стойност, която сегашното поколение получава при опазването на 
околната среда за бъдещите поколения. 
Стойностите на неупотреба не са толкова конкретни като тези на употреба, тъй като много често не се 
отнасят за физическо потребление на стоки и услуги. 
Стойностите са пряко свързани с извършваните от екосистемите екологични услуги, които ги подпомагат. 
Например, рибното стопанство зависи от екологичната производителност на една водна екосистема като 
блатото. Наличието на вода е свързано с целия хидрогеоложки цикъл, а качеството на подземните води 
зависи от капацитета на филтриране на почвите. Една намалена доставка на екологични услуги (от 
замърсяване например) е възможно да доведе до подценяване на ценностите на хората за качеството на 
околната среда, което в крайна сметка ще намали свързаните с това социални ползи. 
Важно е да се разбере, че икономическата стойност не измерва самото екологично качество, а по-скоро 
отразява предпочитанията на хората за това качество. Оценката е „антропоцентрична” в смисъл, че е 
свързана с предпочитанията на хората. 
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Как да измерваме екологичните ползи 
 
Тъй като екологичните въздействия могат да представляват важни резултати от изпълнението 
на проекта е необходимо те да бъдат включени в рамката на икономическата оценка. 
 
 
Фигура Е.1 Основни методи за оценка 

 
Източник: Пиърс, Аткинсън и Морато (2006 г.) 
 
Когато има наличие на пазари на екологични услуги, най-лесният начин за определяне на 
икономическата стойност е използването на действителната пазарна цена. Например, когато 
замърсяването на моретата и океаните доведе до намален улов на риба, на рибния пазар лесно 
се наблюдават пазарните стойности от намаления улов. Там, където няма „пазар”, цената може 
да се получи посредством процедури на непазарна оценка. Такъв е случаят например със 
замърсяването на въздуха, тъй като няма пазарна стойност, която да може да се свърже със 
замърсяването на въздуха. 
 
Когато стоките, които трябва да бъдат оценени не се търгуват на реалния пазар, тяхната 
стойност следва да бъде измерена посредством други подходи. Отправната точка за оценката, 
както за всички разходи и ползи, е да се разгледат индивидуалните предпочитания. Ползата се 
измерва спрямо готовността на хората да платят за осигуряването й, а разходите съгласно 
готовността да получат компенсация за загуба. В частност: 
 

Отрицателни екологични въздействия Положителни екологични въздействия 
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Могат да се приложат три основни методики за оценяване на паричната стойност на промените 
в непазарните стоки: 

- Методи на показани предпочитания 
- Методи на заявени предпочитания 
- Метод на пренос на ползи. 
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Методи на показани предпочитания 
 
Този подход предполага, че оценяването на непазарните въздействия се основава на 
наблюдението на реалното поведение и особено на покупките, които се извършват на реалните 
пазари. Следователно акцентът е върху реалните избори и загатната готовност за плащане. 
Силната страна на тези подходи идва от това, че те се основават на реални решения, взети от 
хората. Основната слабост при тях се дължи на трудността да се проверят предположенията за 
поведението на потребителите, на които разчитат тези методи. 
 
Основните специфични методи са следните: 

- метод на хедоничната цена 
- метод на пътните разходи 
- метод на отклоняващо или защитно поведение 
- метод на разходи за боледуване 

 
Метод на хедоничната цена 
 
Този метод се съсредоточава върху наблюдението на поведението на пазари, предлагащи стоки, 
свързани с тези, които са обект на оценка от анализатора. Отправната точка е фактът, че цените 
на много пазарни стоки са функции на куп характеристики. Например, цената на една перална 
машина обикновено зависи от разнообразието на програмите на изпиране, енегийната й 
ефективност и надеждност. Посредством статистически техники методът се опитва да извлече 
имплицитната цена на всяка от тези характеристики. 
 
При непазарната оценка методите използват два основни вида пазари: 

- пазар на недвижими имоти 
- пазар на труда 

 
По отношение на пазара на недвижими имоти е възможно да се опише всяка къща съгласно 
брой на стаите, местопонахождение, структура, възраст и др. Методът на хедоничното 
ценообразуване следва да идентифицира приноса на всеки значителен определящ фактор за 
цените на имотите, за да може да се изчисли пределната готовност за плащане за всяка една 
характеристика. 
 
Хедоничните проучвания на пазара на недвижими имоти са използвани за определяне на 
стойността на непазарни стоки като транспортния шум, авиационния шум, замърсяването на 
въздуха, качеството на водата и близостта до сметища. Например къща, която се намира в 
близост до летището ще бъде закупена на по-ниска цена в сравнение с къща, разположена в тих 
район. Разликата в стойностите може да се разглежда като стойността, която се пада на шума. 
 
При пазарите на труда наблюдението на диференциали в надниците между трудови позиции с 
различна степен на излагане на физически риск се използва за да се оцени стойността на 
избягването на риска от смъртни случаи или наранявания. 
 
Този подход може да крие следните специфични проблеми: 

- липса на информация за домакинствата и отчасти ирационално поведение; 
- мултиколинеарност: поради факта, че пазарните характеристики са склонни да се 

движат в тандем, често е трудно да се изкопчи независимия ефект на отделната 
характеристика. 
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ПРИМЕР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХЕДОНИЧНА ЦЕНА ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ОЦЕНКА 
НА ШУМА 

Поради разширяването на едно летище, децибелите на шума В в съседния жилищен район се увеличават с 
10 пункта (така че се предполага, че ΔB е равно на 10). Изчислението на социалните разходи на 
увеличението на шума би могло да се извърши чрез следната формула: 
C= ΔB x e x V x L 
където L са жилищата в този район, V е средната стойност и e стойността на диференциала.  

 
 
Метод на пътните разходи 
 
При подхода на пътните разходи се търси оценка на желанието на индивида да плати за 
екологична стока или услуга, като например природен парк или археологична зона, с 
извършените за консумацията й разходи. 
 
В основата на метода е наблюдението, че пътуването и природните паркове, или 
археологически райони, се допълват по такъв начин, че стойността на природния парк или 
археологическия район може да бъде измерена посредством позоваване на стойностите, 
изразени на пазара за пътувания до тези райони. За зони разположени далеч от природния парк 
броят на посещенията е нулев, тъй като разходите за пътуването надвишават ползата, извлечена 
от самото пътуване. 
 
Следователно е важно да се знае: 

- броя на пътуванията до природния парк за даден период от време; 
- разходите за пътуванията до природния парк от различни зони, разделени на отделни 

компоненти: 
♦ парични разходи, по конкретно 

- пътни разходи 
- входни такси (ако е приложимо), 
- разходи на място 
- разходи за средства за производство необходими за консумацията; 

♦ времето, прекарано в пътуване и неговата стойност. 
 
Специфичните проблеми при този подход са свързани с "пътувания с множество цели", тъй 
като много пътувания имат повече от една дестинация е трудно да се определи коя част от 
съвкупните пътни разходи се отнася до една конкретна дестинация. 
 
Тъй като този подход отчита единствено ползите, които възникват вследствие на прякото 
потребление на екологични услуги, стойностите на неупотреба (стойност на възможност за 
избор и стойност на съществуване) не се вземат под внимание. 
 
Метод на отклоняващо или защитно поведение 
 
Основното допускане на оценъчния метод на отклонението е, че хората могат да се откъснат от 
някакво непазарно зло като придобият по-скъпо поведение, за да го избегнат. Разходите, 
свързани с този вид поведения могат да се представят посредством извънредно време или 
ограничения, които се налагат върху това, което хората биха искали да правят при друга 
ситуация. 
 
Другият начин да се избегне излагането на потребителите на определени непазарни стоки е 
закупуването на пазарна стока с цел "защита" на потребителя от "злото" (защитни разходи). 
Стойността на всяка от тези покупки може да се разглежда като имплицитната цена за всяка 
непазарна стока, която хората искат да избегнат. 
 
Пример за това е монтирането на двойно остъкляване с цел намаляване на излагането на шума 
от пътния трафик. Двойното остъкляване е пазарна стока, която може да се приеме за 



 247

заместител на непазарна стока (отсъствие на шум от пътния трафик) и следователно разходите 
за закупуването й могат да се разглеждат като цена на непазарната стока. 
 
Тези подходи могат да крият следните специфични проблеми: 

- защитните разходи често представят частична оценка на стойността на непазарната 
стока, която искат да избегнат хората; 

- много отклоняващи поведения или защитни разходи са свързани със съвместни 
продукти (напр. отопление и шумоизолация); 

- хората или фирмите могат да предприемат повече от един вид отклоняващо поведение в 
отговор на екологична промяна. 

 
Метод на разходите, свързани със заболявания 
 
Подобно на метода на защитните разходи този се съсредоточава върху разходите за 
медицински услуги и продукти, които възникват вследствие на непазарни влияния върху 
здравето на човека. 
 
Разликата в двата метода е, че обикновено решенията за разходи в областта на 
здравеопазването не се вземат единствено от хората, но включват и социални администратори, 
политици и данъкоплатци. Това обстоятелство повдига един сложен въпрос за оценяването, тъй 
като решенията на обществените администратори и политици отразяват не само оценката на 
отрицателните въздействия на непазарните стоки, но и друг тип съображения (политически и 
етични). 
 
Допълнителен проблем при този подход е, че промените в разходите за справяне с въздействия 
върху здравето обикновено не се подлагат лесно на пряко наблюдение, поради стохастичната 
връзка между здравето и непазарните стоки (например замърсяването на въздуха). 
 
Методи на заявени предпочитания 
 
Подходите на заявените предпочитания се основават на проучвания и извличат очакваното 
бъдеще поведение на хората на пазарите. Посредством подходящо разработен въпросник се 
описва хипотетичен пазар, на който въпросната стока може да бъде търгувана. След което се 
запитват произволна група от хора за тяхната максимална готовност за плащане (или готовност 
за приемане) на предполагаема промяна в равнището на предоставяне на стоката. Следователно 
акцентът е върху реалните избори и загатната готовност за плащане. 
 
Основното предимство на методите, които се основават на този подход е това, че осигуряват 
гъвкавост. Всъщност те дават възможност за оценяване на почти всички непазарни стоки, както 
от предварителна така и последваща перспектива по отношение на анализа. Освен това тази 
методология е в състояние да улови всички видове ползи от непазарната стока или услуга, 
включително т.нар. стойностите на неупотреба. 
 
Основните специфични методи са следните: 

- метод на условно оценяване 
- метод на моделиране на избора. 

 
Метод на условно оценяване 
 
Целта на този метод е да извлече индивидуални препоръки в парично изражение по отношение 
на промени в количеството или качеството на непазарни стоки или услуги. 
 
Основен елемент във всяко проучване на условната оценка е подходящо развитият въпросник. 
Въпросникът има за цел да определи преценката на хората за това какво би им струвало да 
понесат или избегнат въпросната промяна. 
 
За да се изготви условна оценка си струва: 
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- да се проучи отношението и поведението, свързани със стоките, които ще бъдат 
оценявани като подготовка за отговаряне на оценъчния въпрос и с цел разкриване на 
най-важните основни фактори, които предизвикват отношението на участниците в 
анкетата към обществената стока; 

- да се даде на участниците в анкетата условен сценарий, който предоставя описание на 
стоката и условията, при които тя хипотетично се предлага. Последните въпроси следва 
да определят до каква степен те ще оценят стоката, ако са изправени пред възможността 
да я получат при установените условия; 

- да се зададат въпроси относно социално-икономическите и демографски 
характеристики на участниците в анкетата, за да се провери до каква степен извадката, 
която е обект на проучването е представителна за населението. 

 
В края на проучването анализаторите използват подходящи иконометрични техники, за да 
извлекат мерки на благосъстоянието като средната или междинна готовност за плащане, както 
и за да идентифицират най-важните определящи фактори на готовността за плащане. По 
отношение на използваните статистически показатели междинната величина може най-добре да 
прогнозира какво в действителност ще са готови да заплатят повечето хора, тъй като, за разлика 
от средната, тя не поставя тежест върху отклоненията. 
 
Метод на моделиране на избора 
 
Моделирането на избора е метод, основан на проучвания, който има за цел да моделира 
предпочитанията за стоки при описание на техните характерни качества и равнището на тези 
характерни качества. Участниците в анкетата получават различни алтернативни описания на 
стоките, в зависимост от техните характеристики и равнища, след което трябва да класират 
алтернативите, да ги оценят или да изберат предпочитания си вариант. Посредством включване 
на цена/разход като една от характеристиките на стоките готовността за плащане може 
директно да се извлече от класирането, оценката и избора, направен от хората. Освен това в 
този случай методът позволява измерването на стойностите на неупотреба. 
 
Основните варианти, които се предлагат в специализираната литература са описани в следната 
таблица: 
 

Основни варианти на метода МИ Задачи 
Експерименти с избора Избор между две или повече алтернативи (едната е 

поддържане на статуквото) 
Условно класиране Класиране на поредица от алтернативи 
Условно оценяване Оценка на алтернативни сценарии на скала от 1 до 

10 
Сравнение по двойки Оценка на двойка сценарии по обща скала 
 
Основните предимства на този метод са: 

- капацитет за справяне със ситуации, в които промените са многоизмерни, благодарение 
на способността на метода да идентифицира поотделно стойността на специфичните 
характеристики на дадена стока; 

- възможност за използване на няколко избора от участниците в анкетата (например 
варианти при експериментите с избора), да изразяват предпочитанията си за 
остойностена стока съгласно набор от плащания; 

- тъй като разчита на оценки, класиране и избор, и косвено извлича готовността за 
плащане на ответниците, методът преодолява някои проблеми, свързани с метода на 
условната оценка. 

 
Основните проблеми са следните: 

- трудностите, които срещат участниците в анкетата при сблъскване с множество 
комплексни решения или класиране; 

- неефективност при извличане на стойности за поредица от елементи, които се 
реализират от политика или проект. За този тип оценки условните методи са за 
предпочитане; 
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- разчета на готовността за плащане е чувствителен спрямо модела на проучването. 
Например, изборът на характеристики или равнища, които да се представят на 
ответниците и начина, по който правото на избор се осигурява на ответниците 
(използването на снимки, описание на текстове и др.) може да се отрази на стойността 
на разчетите; 

- един косвен метод за оценка на непазарни стоки е посредством функции, свързани с 
ефекта на дозата. 

 
Функции, свързани с ефекта на дозата 
 
Техниката, свързана с ефекта на дозата, цели да установи връзка между екологичното 
въздействие (ефекта) и физическото екологично въздействие като замърсяването (дозата). Тази 
техника се използва, когато са добре известни този вид отношения между причинителя на 
екологичната щета, като замърсяване на въздуха или водата, и въздействието – смъртност 
поради замърсяване на въздуха или водата вследствие на химически продукти, например. Тази 
техника взема предвид природонаучна информация за физическите ефекти на замърсяването и 
я използва в икономически модел за оценка. Икономическата оценка ще се извършва от 
прогнозата посредством функция за производство или използване на промените в печалбата на 
фирмите или в загубата или печалбата на индивидите. 
 
Двете стъпки при този метод са: 

- изчисляване на дозата на замърсяване и рецепторната функция и 
- икономическа оценка чрез избора на икономически модел. 

 
За да се изчисли паричната печалба или загуба на ползи поради промените в качеството на 
околната среда е необходим анализ на биологичните и физични процеси, тяхното 
взаимодействие с решенията на икономическите субекти (потребител или производител) и 
крайния ефект върху благополучието. 
 
Основните области на приложение на методологията са оценка на загубите вследствие на 
замърсяване (например при зърнените култури), ефектите от замърсяването върху 
екосистемите, растителността и ерозията на почвата, както и влиянието на замърсяването на 
въздуха в градовете върху здравето, материалите и сградите. Подходът не може да изчисли 
стойността на неупотреба. 
 
Пренос на ползи 
 
Скорошни развития в политиките на поведението наблягат на уместността на т.нар. подход на 
пренос на ползи при оценяването на непазарни стоки, особено екологични стоки и услуги 
(Пиърс, Аткинсън и Морато, 2006 г.). Този метод се състои от приемане на единична стойност 
за непазарна стока, изчислена в първоначално проучване и използване на тази оценка, след 
извършване на известни корекции, за оценяване на ползи (или разходи), които възникват при 
изпълнението на политика или проект някъде другаде. 
 
Метода за пренос на ползи може да се дефинира като използването на оценката на дадена стока 
на едно място, “мястото на изследване" като заместител за стойностите на същата стока на 
друго място, "мястото на политика". Например, предоставянето на непазарна стока на мястото 
на политиката може да се отнася до езеро в конкретно географско местонахождение. Ако за 
въпросната страна не са налични достатъчно данни, анализаторите могат да използват 
стойности за подобни условия в страни с повече данни. 
 
Интересът, който предизвиква този подход се дължи на възможността за намаляване на 
необходимостта от първоначални изследвания на стойностите на непазарни стоки, които са 
скъпи и отнемат време. Освен това пренос на ползи може да се използва, за да се оцени дали си 
струва да се изготви по-задълбочен анализ. 
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Очевидно е, че основна пречка при този подход е, че преносът на ползи може да доведе до 
сериозно предубедени разчети. 
 
Следователно всички основни стъпки при извършването на пренос на ползи изискват преценка 
и яснота. Например, необходима е информация за базово качество на околната среда, промени 
и съответните социално-икономически данни. 
 
Обикновено преносът на ползи се извършва на три етапа: 

- събиране на съществуващата литература по съответния въпрос (почивна дейност, 
човешко здраве, замърсяване на въздуха и водата...); 

- оценка на подбраните проучвания с цел съпоставка (прилика на оценяваните 
екологични услуги, разлика в доходите, образованието, възрастта и други социално-
икономически фактори, които могат да повлияят на оценката); 

- изчисление на стойността и преноса им в новия контекст на оценка. 
 
Най-същественият етап е подбирането на съществуващи разчети или модели и получаването на 
изчислени ефекти за мястото на политиката. Освен това трябва да се определи населението на 
съответното място на политиката. 
 
Препоръчително е да се нанасят корекции, които могат да отразят разликите между 
първоначалните места на изследването и новите места на политиката. 
 
Анализаторът може да избира от три основни типа корекция с увеличаваща се сложност: 

- пренос на некоригирана готовност за плащане => тази процедура предполага “заемане” 
на разчетите, направени на мястото на изследването и използването им на мястото на 
политиката с очевидни предимства по отношение на простотата; 

- пренос на готовността за плащане с корекция (пренос на стойност) => може да е 
полезно да се изменят стойностите на данните от мястото на изследването, за да отразят 
разликата в конкретната променлива, която характеризира тези места. Например 
стойностите могат да се коригират посредством умножение, като се използва 
съотношението между равнищата на доход на мястото на изследването и на политиката. 

- пренос на функция на готовността за плащане => един по-сложен подход е преносът на 
функция на полза или стойност от мястото на изледване към мястото на политиката. 
Следователно, ако е известно, че готовността за плащане по отношение на дадена стока 
в мястото на изследване е на първо време функция на набор от физически 
характеристики на мястото, второ, на употребата й и трето, набор от социално-
икономически характеристики на населението в това място, то тогава тази информация 
може да се използва като част от процеса на пренос. 

 

ПРЕНОС НА СТОЙНОСТ 
Преносът на стойности обхваща корекция на ГЗП с оглед отчитане на разликите между мястото на 
изследването и на политиката. Най-често използваната форма на корекция се базира на доходите, тъй 
като се смята, че те са най-важният фактор, който обуславя промени в ГЗП. И така, ако ГЗП за 
екологична стока е Х в район, където доходът на глава от населението е У, тя може да е X*f(Z/Y) в друг 
район, където доходът на глава от населението е Z. Други определящи фактори могат систематично да 
се различават между мястото на изследването и политиката, като основните сред тях включват: 
- социално-икономическите и демографски характеристики на населението; 
- специфичните физически характеристики на областта, 
- степента на предвидената промяна (стойността, възникваща вследствие на малки подобрения може да е 
неприложима за големи промени); 
- пазарните условия (наличие на заместители), 
- изменението на оценките с времето. 

 
За всички видове корекции качеството на първоначалното изледване е от съществено значение 
за валидността на метода. 
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Създадени са някои бази данни с цел да се улесни преносът на ползи. Такъв е случая с базата 
данни EVRI121, създадена от Министерство на околната среда в Канада и Американската 
агенция за опазване на околната страна. Повече от 700 изследвания са налични в момента в 
базата данни, но само малка част от тях са с европейски произход, като по този начин се 
намалява използваемостта на базата данни в европейски контекст. GEVAD е европейска онлайн 
база данни, която е съфинансирана от Европейския социален фонд и от ресурси на гръцкото 
правителство. Целта на проекта е създаване на безплатна онлайн база данни за екологична 
оценка, посредством събиране на съществено количество европейски оценъчни проучвания. 
Разгледани са около 1,400 проучвания, като акцентът е поставен върху тези, които имат 
пространствена връзка с Европа. Освен това се набляга на най-новите резултати от 
проучванията. Досега в базата данни GEVAD са включени повече от 310 проучвания. Тези 
проучвания се класифицират в зависимост от екологичния актив, стока или услуга, които са 
обект на оценка (напр. благоустройство, качество на водата и въздуха, замърсяване на земите и 
др.), от използвания метод на оценяване, главния действащ субект и страната на “мястото на 
изследване"122. 
 
Скорошни разчети на VOSL (Стойността на статистическия живот) в Обединеното кралство 

ГЗП за намаляване на риска от смъртност обикновено се изразява посредством стойността на 
статистическия живот (VOSL). Това предполага разделяне на ГЗП за намаляване на даден риск на 
самото намаляване на този риск, за да се получи стойността VOSL. Следната таблица представя 
разнообразни разчети на VOSL, най-вече за Оебиненото кралство. Тъй като съществува известно 
безпокойство относно използването на стойността на статистическия живот в контексти, където 
оставащите години може да са малко за засегнатите хора, това довежда до използване на оценки на една 
“жизнена година”, извлечени от VOSL. Например, загрижеността се дължи на факта, че разчетите на 
VOSL от проучвания за инциденти на работното място (които обикновено засягат хора на средна 
възраст и в добро здравословно състояние) и пътни катастрофи (които засягат хора на средна възраст) се 
оказват “твърде високи”, когато се прехвърлят в екологичните контексти, където въздействията от 
замърсяването на въздуха върху смъртността обикновено засягат хора в напреднала възраст или тези, 
които имат респираторни проблеми. 
  
Изследване Вид изследване Контекст на риска VOSL млн.долара 

(годишни цени) 
Маркандия и 
др.2004 г. 

Условна оценка Намаляване на риска от смъртност за възрастова 
група между 70 и 80 години, свободно от 
контекст 

1.2 - 2.8 
0.7 – 0.8 
0.9 – 1.9 
(2002)3 

Чилтон и др. 2004 г. Условна оценка Въздействия върху смъртността вследствие на 
замърсяването на въздуха 

0.3 – 1.5 
(2002)3,4 

Чилтон и др. 2002 г. Условна оценка Пътища (П), ж.п. Съотношение: 
П/Ж.П.= 1.0036 

Беати и др. 1998 г. Условна оценка Пътища (П), пожари в домовете  
Карти и др. 1999 г. Условна 

оценка/стандартен 
риск 

Пътища 1.4 – 2.3 
(2002)3,5 

Сиберт и Ви 1994 г. Риск, свързан с 
надницата 

Професионални рискове 13.5 
2002)3 
 

Елиът и Санди 1996 г. Риск, свързан с 
надницата 

Професионални рискове 1996: 1.2 
(2000)3 

Арабшайбани и 
Марин 2000 г. 

Риск, свързан с 
надницата 

Професионални рискове 1994: 10.7 
(2000)3  

Източник: Наша адаптация на Пиърс, Аткинсън и Морато (2006 г.) 
Бележка: 1: средно прегледани изследвания; 2:  наборът от стойности варира спрямо намаляването на риска, по-големи 
намалявания на риска водят до по-ниски VOSL  3: UK £ преобразувана в US$ посредством използване на съотношението  паритет 
на покупателната способност и БНП на глава от населението между Обединеното кралство и САЩ. Наборът от стойности 
отразява различно намаляване на риска. 4: основава се на ГЗП за удължаване на живота с един месец, като се приемта 40 години 
оставащ живот. 5: въз основа на разпределени средни стойности. 6: Изследването е насочено към относителната оценка на 
ответниците по отношение на риск, свързан с риска от пътна катастрофа. Посочените цифри се отнасят за извадката от 
2000 г., а не от 1998 г. Между периода на двете извадки се случи голяма ж.п. катастрофа в Лондон. 
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Промяна в климата 
 
Разходите, свързани с промяната в климата се характеризират с високо равнище на 
усложненост, тъй като са дългосрочни и глобални и е много трудно да се предвидят рисковите 
тенденции. В резултат на това възникват трудности при оценяване на нанесените вреди. 
Следователно е необходим диференциращ подход (вземат се под внимание както щетите, така и 
стратегията на избягване). Освен това следва да се включат дългосрочни рискове. 
 
Въздействията от промените в климата и глобалното затопляне върху дейностите на 
производство и потребление се дължат главно на парниковите емисии от въглероден диоксид 
(CO2), натриев оксид (N2O) и метан (CH4). В по-малка степен емисии от замразители (хидро 
флорокарбони) от мобилни климатизиращи съоръжения също допринасят за глобалното 
затопляне. 
 
Въздействията от промяната на климата заемат специално място в оценката на външните 
разходи. 
- тъй като промяната на климата е глобален проблем, въздействието от емисиите не зависи от 

тяхното местоположение; 
- парниковите газове, по-специално CO2, имат дълъг живот в атмосферата, така че днешните 

емисии допринасят за въздействия в далечното бъдеще; 
- особено трудно се предвиждат дългосрочните последици от продължителните емисии на 

парникови газове, които могат да бъдат катастрофални. 
 
Все по-солидни са научните доказателства за причините и бъдещите тенденции за промяната на 
климата. Понастоящем учените са способни да дадат прогнози за промените в температурите и 
въздействието върху естествената околна среда, свързани с различни нива на стаблизиране на 
парниковите газове в атмосферата. 
 
Количеството на парниковите газове в атмосферата се увеличава вследствие на човешката 
дейност, като източниците са обобщени в следната фигура: 
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Фигура Е.2 Емисии на парникови газове през 2000 г. 

 
Източник: HM Treasury (2006 г.) 
 
Всебщо известно е, че съществува голяма несигурност в прогнозите за промени в климата, 
които се базират на антропогенни емисии, както и свързаните с тях очаквани екологични щети 
и външни разходи. Наличните цифри варират от €20/тон за CO2 разрешена търгуема цена 
спрямо по-високите стойности, изчислени в литературата (€140 и €170, съответно в INFRAS-
IWW (2002 г.) и ETSAP-Швеция (1996 г.). Неотдавна Stern Review123 предложи средна стойност 
на вредите от €75/тон CO2. Следната диаграма показва препоръчителните стойности, 
изчислени от проучването IMPACT124. 
 
 
 
 
Фигура Е.3 Препоръчителни стойности за външните разходи на промяната в климата 

 
 

                                                 
123 "Икономика на климатичните промени”, www.sternreview.org.uk , 2006 г 
124 Наръчник за оценяване на външни разходи в областта на транспорта в рамките на проучването 
IMPACT, 2008 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж: 

ОЦЕНКА НА ПЧП ПРОЕКТИ 
 
Като ПЧП може да се дефинира всеки проект, при който инвестицията (или част от нея) 
представлява принос на частния сектор и където съществува регламентиран договор между 
частния и публичния сектор по отношение на разпределение на риска за предоставяне на 
инфраструктурата и/или предлаганите услуги. Равнището на сложност при ПЧП е различно в 
зависимост от съответния отрасъл, вид проект и страна, като функция на механизми за 
облекчаване на риска и използване на проектни ресурси за финансиране на проекта. Участието 
на частия сектор в предоставянето на обществени активи и услуги се извършва с презюмцията, 
че независимо от договорните споразумения между двете страни от строга финансова гледна 
точка се разрешава адекватна възвръщаемост на инвестицията. 
 
Дефиниция на ПЧП 
 
Отчитайки нарастващото значение на ПЧП на Общностно равнище, Европейската комисия 
работи прогресивно за изясняване на концепцията на ПЧП, уточняване на политиките, които 
следва да бъдат приети в тази област, както и насърчаване на разпространяването на добри 
практики125. 
 
Съгласно насоките на ЕК от 2003 г. за успешни публично-частни пратньорства126, ПЧП се 
дефинира като “партньорство межoу публичния и частния сектор с цел предоставяне на проект 
или услуга, които традиционно се осигуряват от публичния сектор...Като се предостави 
възможност на всеки сектор да прави това, в което е най-добър, публичните услуги и 
инфраструктура могат да се осигуряват по възможно най-ефективен от икономическа гледна 
точка начин.’ 
 
Зелената книга за публично-частните партньорства127 се отнася към ПЧП като към “форми на 
сътрудничество между публичните органи и света на бизнеса, с цел осигуряване на 
финансиране, строителство, обновяване, управление или поддръжка на инфраструктура или 
предоставяне на услуга". Зелената книга набелязва следните елементи, които обикновено 
характеризират ПЧП: 
- сравнително дългата продължителност на взаимоотношенията, включващи сътрудничество 
между публичния и частния партньор по отношение на различни аспекти от запланувания 
проект; 
- метода на финансиране на проекта, отчасти от частния сектор, който понякога се осъществява 
посредством сложни споразумения между няколко икономически играча. Въпреки това, към 
частните средства могат да се прибавят – в някои случаи значителни суми – публични средства; 
- важната роля на икономическия оператор, който участва в различни етапи от проекта 
(проектиране, завършване, изпълнение, финансиране). Публичният партньор се съсредоточава 
главно върху определяне на целите, които следва да бъдат изпълнени по отношение на 
публичния интерес, качеството на предоставените услуги и политиката на ценообразуване и 
поема отговорност за извършване на мониторинг върху следването на тези цели; 
- разпределението на рисковете между публичния и частния партньор, като по принцип 
рисковете се поемат от публичния сектор и след това се прехвърлят към частния. ПЧП обаче не 
означава, че частният партньор поема всички рискове, или дори по-голямата част от рисковете, 
                                                 
125 Основните документи, които отразяват предприетите от ЕК инициативи в тази конкретна сфера са 
следните: Тълкувателното съобщение на комисията относно концесиите в общностното право 
(Официален вестник С 121 от 29/04/2009 г.); Насоки за успешни публично-частни партньорства; 
Директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на 
процедурите за възлагане на обществени поръчки; Зелена книга за публично-частните партньорства; 
Съобщение на комисията относно публично-частните партньорства и правото на Общността в областта 
на обществените поръчки и концесии (COM (2005 г.) 569 окончателен, издаден на 15.11.2005 г.). 
126 ЕК, ГД Регионална политика, Насоки за успешни публично-частни партньорства, 2003 г. 
127 Зелена книга за публично-частни партньорства и правото на Общността в областта на обществените 
поръчки и концесии (COM (2004 г.) 327 окончателен). 
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свързани с проекта. Точното разпределение на риска се определя за всеки отделен случай, в 
зависимост от съответните способности на заитересованите страни да оценяват, контролират и 
да се справят с този риск. 
 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПЧП 
Съществуват много възможни начини за класифициране на ПЧП. Според Световната банка128 е възможно да се 
групират в следните четири категории. 
- преотстъпване или продажба на активи, използват се договори за прехвърляне на собствеността на фирмата към 
частния сектор, което води до “приватизация” на всички рискове. Този вид ПЧП може да се извърши под множество 
форми, като първично публично предлагане на дялове или частни продажби на самите активи; 
- Проекти Грийнфилд, проекти, възложени на частния сектор. Прехвърляне на проектиране, строителство, 
финансиране и експлоатация, експлоатация – строителство – експлоатация и прехвърляне или собственост (вж по-
долу) са най-често срещаните договорни споразумения. Свързаните търговски рискове по принцип се поемат от 
частния строител, докато други рискове като обменен курс или политически рискове могат да се поделят в 
различна степен с публичния сектор посредством различни видове правни инструменти като гаранции или явни 
субсидии; 
- Проектите Браунфилд са договори, които дават на частния оператор правото да управлява (т.е. експлоатира и 
поддържа) услугата, но не включват големи инвестиционни задължения. Тези договори обикновено са с 
краткосрочна до средна продължителност (от 2 до 5 години) и правителството продължава да поема всички 
рискове, свързани с проекта освен рисковете по управлението; 
- Концесии/лизенци/франчайз обикновено представляват дългосрочни договори от 10 до 30 години, които 
прехвърлят отговорността по експлоатацията и поддръжката на частния оператор и включват подробен списък със 
задължения, свързани с инвестицията и предоставянето на услуги. Не съществува прехвърляне на собствеността на 
публични активи към частния сектор и операторът поема търговските рискове. 

 
Риск 
 
Съгласно Европейската система от сметки (ESA 95)129 активите, включени в публично-частно 
партньорство следва да се класифицират като неправителствени активи и следователно да 
бъдат вписани извън балансовия отчет за държавата, ако: 
- частният партньор поеме риска, свързан със строителството и; 
- частният партньор поема поне един от двата риска, свързани с наличността и търсенето. 
Следователно рискът, който поемат договарящите се страни е същественият елемент за 
отчитане на въздействието на публично-частното партньорство върху държавния дефицит. 
Съгласно наръчника на ESA ако рискът, свързан със строителството се поема от 
правителството или в случай, че частният партньор поема единствено риска, свързан със 
строителството и никакви други рискове, то активите следва да бъдат класифицирани като 
държавни. Решението относно осчетоводяването освен това уточнява основните категории 
“общи” рискове130. 
 
Разпределението на риска сред различните етапи на проекта варира в зависимост от естеството 
на проекта. Ценовото определяне на риска до голяма степен е свързано с това, до каква степен 
страната, която поема риска е способна да го контролира. Ако дадена страна по договора 
трябва да поеме риск, който не може да контролира, следва до поиска компенсираща цена 
(високорискова премия). От друга страна ако партньорът сметне риска за контролируем, няма 
да изисква високорискова премия. Рисковете се разпределят и оценяват посредством 
финансовите инструменти, използвани в ПЧП. Тогава това оказва влияние върху лихвените 
                                                 
128 Estache, A., и Serebrisky, T., 2004 г. Каква е позицията ни по отношение на процеса на дерегулация на 
транспортната инфраструктура и публично-частното партньорство? Policy Research Working Paper Series 
3356, Световната банка. Достъпен на: [http://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/3356.html  
129 ESA95, Наръчник за държавния дълг и дефицит, 2002 г. Наличен на: 
[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/gov_dd_bse_an6.pdf 
130 Подбрани са три категории: а) риск, свързан със строителството – обхваща явления като забавени 
доставки, неспазване на посочени стандарти, допълнителни разходи, технически недостиг и външни 
отрицателни влияния; б) риск, свързан с наличността – партньорът може да не е в състояние да достави 
определените в договора обеми или да спази стандартите за безопасност или публично сертифициране, 
които се отнасят до предоставянето на услугите на крайните потребители, съгласно изискванията на 
договора и в) риск, свързан с търсенето - да се вземе предвид променливостта на търсенето (по-високо 
или по-ниско от очакваното към момента на сключване на договора), независимо от поведението 
(управлението) на частния партньор. Този риск обхваща единствено изместване на търсенето, което не е 
резултат от неадекватно предоставяне на услуги или предоставяне на услуги с ниско качество от страна 
на партньора или друго действие, което променя количеството/качеството на предоставяната услуга. 
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проценти, финансовите условия и осигуровки и изработването на финансовия модел за всеки 
отделен проект в зависимост от вида кредити и кредиторите. 
 
Показатели за сравнение на публичния сектор 
 
Както споменахме по-горе един от основните аргументи в полза на участието на частния сектор 
е това, че мотивът за печалба увеличава разходо-ефективността и информирането на пазарите. 
Компаниите ще дадат най-доброто от себе си, за да са сигурни, че изложеният от тях на риск 
капитал се използва ефективно и поражда адекватна възвръщаемост. Въпреки че разходите на 
частния капитал са по-големи от тези на финансовите средства, събрани от публичния сектор, 
се приема, че по-голямата ефективност на частния сектор компенсира за тази разлика. 
 
За да се проверят предимствата от участието на частния сектор в предоставянето на 
инфраструктура частните оферти следва да се оценят обективно спрямо обществено 
управлявана и финансирана индикативна стойност, за да се демонстрира съотношението 
качество/цена. Един от начините за оценяване на съотношението качество/цена е посредством 
показател за сравнение на публичния сектор, който оценява хипотетичните коригирани спрямо 
риска разходи, ако проектът се финансира, притежава и експлоатира от държавата.  
 
Следователно този показател представя най-ефективните разходи за обществени поръчки 
(включително всички капиталови и експлоатационни разходи и дела на административните 
разходи) след нанесени корекции за конкурентен неутралитет, запазен риск и прехвърлируем 
риск с цел постигане на изискваните резултати от предоставяните услуги и се използва като 
индикативна стойност за оценяване на потенциалното съотношение качество/цена на офертите 
от частни страни. 
 
Сравнителният показател следва да: 
- бъде изразен като нетния настоящ разход на проектирания паричен поток, който се 

основава на определен държавен сконтов коефициент за необходимия договорен период; 
- да се основава на най-скорошните или ефективни форми на доставка за публичния сектор за 

подобна инфраструктура или свързани услуги; 
- да включва корекция за конкурентен неутралитет, за да няма нетно финансово предимство 

между обществена и частна собственост; 
- да съдържа реалистични оценки на стойността на всички материални и измерими в 

количествено изражение рискове, които се очаква да бъдат прехвърлени в разумна степен 
на участниците в тръжната процедура; 

- да включва оценка на стойността на материалните рискове, които в разумна степен се 
очаква да бъдат задържани от правителството. 

 
Оценката изисква няколко стъпки: 
 
На първо време трябва да се изчисли сравнителен показател на публичния сектор в суров вид, 
който предоставя основно изчисляване на себестойността по метода за възлагане на 
обществени поръчки, където най-важният актив или услуга е собственост на публичния сектор. 
Това включва всички капиталови и експлоатационни разходи, преки и косвени, които са 
свързани със строителство, собственост, поддръжка и предоставяне на услугата (или основния 
актив) в същия период както срока на публично-частното партньорство и съгласно определен 
стандарт на изпълнение, както са изискванията на спецификата на продукцията. Ключът към 
изграждането на показателя за сравнение е определянето на референтния проект. Референтният 
проект е най-вероятната и ефективна форма на доставка в публичния сектор, която може да се 
използва за осъществяване на всички елементи от спецификата на продукцията. 
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Фигура Ж.1 Показател за сравнение на публичния сектор 

 
 
Корекциите на конкурентния неутралитет отстраняват нетните предимства (или недостатъци), 
които се натрупват към държавния бизнес, само защото са собственост на правителството. Това 
позволява справедлива и безпристрастна оценка между показателя за сравнение и участниците 
в търга. 
 
Прехвърлируем риск Разчет на стойността на онези рискове (от гледна точка на 
правителството), които могат да се разпределят към частната страна. 
Запазен риск Разчет на стойността на онези рискове или части от рискове, които 
правителството предлага да поеме. 
 
Офертите за коригиране на риска могат да предложат различни равнища на прехвърляне на 
риска. Преди показателят да се сравни спрямо приетите офертни варианти, равнището на 
прехвърляне на риска, предложено във всяка оферта следва да бъде анализирано, за да отрази 
равнището на риска, предложено от правителството. 
 
Това се постига като се коригират съответните оферти посредством следния метод: 
- когато офертата предлага по-голяма степен на прехвърляне на риска към частния сектор в 

сравнение с предложената от правителството, корекцията спрямо цената на офертата ще 
бъде отрицателна (намалява се общата цена на офертата); или 

- когато офертата предлага по-ниска степен на прехвърляне на риска към частния сектор в 
сравнение с предложената от правителството, корекцията ще бъде положителна (увеличава 
се общата цена на офертата).  

Размерът на корекцията следва да бъде изчислен по същия начин както запазения риск. 
 
Импликации за финансовия анализ 
 
При ПЧП в проекта се влива частен капитал и следователно прехвърлянето на средства от 
публичния сектор, включително грантове от Структурните фондове не би трябвало да е 
прекомерно. Това може да се провери директно като се раздели стандартната ННС(К) или 
ФНВ(К) на компоненти, които се натрупват съответно за националния публичен сектор 
ННС(Кп) и за частния сектор ННС(Кч). Последната представлява просто нетната настояща 
стойност на оперативните потоци минус частния капитал, изплащане на заема и лихвите. 
Когато безвъзмездната помощ от ЕС и трансфера на националния публичен сектор се изключат 
от изчислението на изпълнението на проекта се получава възвръщаемостта за частния 
инвеститор. За пример виж казуса за водата в четвърта глава. 

Очаквани разходи 

Прехвър-
лируем 
риск 

 
Конкурен-

тен 
неутрали-

тет 
 

Суров вид 
на 

показателя 
 
 

Запазен 
риск 

Показател за сравнение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З: 

ОЦЕНКА НА РИСКА 
 
В предварителния анализ на проекта е необходимо да се изготви прогноза относно бъдещите 
стойности на променливите, която включва неизбежна степен несигурност. Несигурността се 
поражда или поради фактори, които са вътрешно присъщи за проекта (като например 
стойността на икономиите на време, времето за завършване на инвестицията и др.) или поради 
фактори, които са външни за проекта (например бъдещите цени на входящите и изходящи 
ресурси на проекта). 
 
Оценка на риска в най-широк смисъл изисква: 
- анализ на чувствителността; 
- вероятностно разпределение на критичните променливи 
- анализ на риска; 
- оценка на приемливите нива на риск; 
- предотвратяване на риска. 
 
Анализ на чувствителността 
 
Анализът на чувствителността е полезен за определяне на най-критичните променливи на 
конкретен проект. Виж 2 глава за предложения подход. 
 
Разпределение на вероятността на критичните променливи 
След като критичните променливи бъдат идентифицирани се дефинират разпределения на 
вероятността за всяка една променлива, за да се определи естеството на тяхната несигурност  
 
Разпределението описва вероятността за проява на стойности на дадена променлива в рамките 
на набор от възможни стойности. 
 
В литературата съществуват две основни категории разпределения на вероятността: 
-  “Разпределение на отделни вероятности”: когато възникват ограничен брой стойности; 
-  “Продължително разпределение на вероятности” когато всяка стойност от набора може да 

се прояви. 
 
Отделни разпределения 
 
Ако една променлива приема набор от отделни стойности, всяка от които е свързана с 
вероятност, то тя се дефинира като отделно разпределение. Този вид разпределение се използва 
в случаите, когато анализаторът смята, че разполага с достатъчно информация за променливата, 
която е предмет на проучване, за да приеме, че тя може да придобие единствено някои 
конкретни стойности. 
 
Фигура З.1 Отделни разпределения 

 
 



 259

Продължително разпределение 
 
Разпределението на Гаус (или нормалното) е може би най-важното и най-често използваното 
разпределение на вероятността. Това разпределение се дефинира напълно чрез два параметра: 
- средното число (μ), 
- стандартното отклонение (σ). 
 
Степента на разсейване на вероятните стойности около средното число се измерва посредством 
стандартното отклонение131. 
 
Фигура З.2 Разпределение на Гаус 

 
 
Нормалното разпределение се проявява в много различни ситуации. Когато има причина да се 
подозира наличие на голям брой малки ефекти, които имат допълнително и независимо 
действие е разумно да се приеме, че всички наблюдения ще бъдат разпределени нормално. 
 
Когато няма налична информация за предишно поведение на променливата често се използват 
триъгълни или три-точкови разпределения. Това простичко разпределение се описва напълно 
посредством “висока стойност”, “ниска стойност” и “най-добре отгатната стойност”, които 
предоставят съответно максималната, минималната и модалната стойност на разпределението 
на вероятността. 
 
Триъгълното разпределение обикновено се използва като субективно описание на население, за 
което има ограничени примерни данни и особено в случаите, когато е позната връзката между 
променливите, но данните са много малко (вероятно поради високите разходи, свързани със 
събирането на данни). Точната аналитична и графична спецификация на триъгълното 
разпределение варира значително в зависимост от тежестта, която се придава на модалната 
стойност спрямо точките на екстремните стойности. 
 
Фигура З.3 Симетрични и асиметрични триъгълни разпределения 

 
 
Диаграмите на фигура З. 3 показват два вида триъгълни разпределения: 

                                                 

131  при  

Показател на производителността Натрупващ се/годишен реален прираст на надниците 

Гъстота на вероятността 
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- първата е симетрична, като най-високата стойност е също толкова вероятна както и ниските 
и със същия диапазон между модалната стойност и ниската стойност и между модалната 
стойност и високата стойност; 

- втората е асиметрична, като най-високата стойност е по-вероятна от ниските и с по-голям 
диапазон между модалната стойност и високата стойност и между модалната стойност и 
ниската стойност (или обратно); 

 
Ако няма причина да се смята, че в даден набор от стойности съществува по-голяма вероятност 
за една от тях да се материализира в сравнение с другите, полученото разпределение се нарича 
еднородно, т.е. разпределение, за което всички интервали с една и съща дължина от 
разпределението са еднакво възможни. 
 
Референтно прогнозиране 
 
Възниква въпросът къде да се търсят уместни разпределения. Един възможен подход е 
“референтното прогнозиране”, т.е. придобиване на “външен поглед” върху проекта 
посредством поставянето му в статистическо разпределение на резултатите от категория 
подобни проекти. Изисква следните три стъпки: 
- идентифициране на подходяща референтна група от предишни проекти, която е достатъчно 

всеобхватна, за да предостави смислена статистическа информация, но без да е твърде 
обща. 

- определяне на разпределението на вероятността на резултатите от подбраната референтна 
група проекти; 

- сравнение на конкретния проект с разпределението на референтната група и извличане на 
“най-вероятния” резултат. 

 
Според Фливберг (2005 г.) “предимството на съпоставката с външния поглед най-ярко се 
проявява при “нерутинни” проекти. Именно при планирането на подобни нови намеси 
склонността към оптимизъм и стратегическо изопачаване е най-голяма.' 
 
Систематичен риск 
 
В икономическата и финансова литература се прави разграничение между променливост, която 
е произволна или поне теоретично подлежи на диверсификация и променливост, която е 
свързана с цялостните пазарни тенденции и икономическия растеж. Променливостта, която не 
подлежи на диверсификация обикновено се описва като систематичен или пазарен риск. 
 
Риск, който подлежи на диверсификация или е несистематичен по практически причини се 
приема за безплатен в публичните и частни сектори. Рисковете в публичния сектор обикновено 
се разпростират към данъкоплатците, като променливостта, с която се сблъсква всеки индивид 
отово се намалява до малка част от индивидуалния доход. 
 
При икономиката на благосъстоянието разходът (или ползата) от систематичната променливост 
се изчислява традиционно от първите принципи, като се използва функция на полезността, при 
която пределната полезност на допълнителния доход намалява с увеличаване на доходите на 
индивида. Това може съществено да се отрази на изчислените стойности на ползите на схеми, 
които пораждат най-високите ползи в години, в които иначе доходите биха били много ниски. 
Такава функция на полезността обикновено приема постоянна, но достоверна стойност за 
еластичността на пределната полезност по отношение на доходите (обикновено се съкращава 
като "еластичност на пределната полезност"). 
 
Анализ на риска 
 
След като бъде установено разпределението на вероятностите за критичните променливи, може 
да се премине към изчисляване на разпределението на вероятността за ННС на проекта (или 
ВНВ или СПР). В таблицата по-долу е показана проста процедура за изчисленията, при която се 
използва дървовидно развитие на независимите променливи. В извадката, представена в 



 261

таблицата, предвид основните допускания, съществува 95% вероятност ННС да е положителна 
величина. По общия подход за изчисляване на условната вероятност от изпълнението на 
проекта по метода Монте Карло бе представена във втора глава. Вижте източниците в 
библиографията. 
 
Таблица З.1 Изчисление на вероятността за ННС, условна за разпределението на 
критичните променливи (милиони евро) 

Критични променливи Резултат 
Инвестиция Други разходи Ползи ННС 
Стойност Стойност Вероятност Стойност Вероятност Стойност Вероятност 

 
 

 
Оценка на приемливи нива на риск 
 
Когато хората придават повече значение на вероятността да изгубят дадена сума пари 
отколкото на вероятността да спечелят същата сума, като вероятността за всеки един изход е 
50%, се говори за “поведение на избягване на риска”. 
 
Избягването на риска е следствие на твърдението, че полезността, която се дължи на 
богатството се увеличава с увеличаване на богатството, но с намаляващ темп. Това на свой ред 
идва от теорията за намаляване на пределната полезност на богатството. В 
микроикономическите теории се приема, че полезността на пределното количество на дадена 
стока е по-ниска от полезността на същото количество, получено преди пределното. 
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Фигура З.4 Връзка между полезността и богатството за общество, което е склонно да 
избягва риска 

 
 
На фигура З.4 полезността, която се свързва с равнища на богатството W+h, W и W-h е 
посочена на вертикалната ос. Очакваната полезност на богатството за обществото при 
реализиране на инвестицията също е изобразено на вертикалната ос (E(U(W1)). Тъй като 
съществува 50% шанс за печалба и 50% шанс за загуба, стойността е точно по средата между 
(U(W+h) и U(W-h): E(U(W1)=0.5U(W-h) + 0.5U(W+h). Поради формата на функцията на 
полезността (извлечена от намаляваща пределна полезност на приетото богатство), очакваната 
полезност на богатството E(U(W1)) ще бъде по-ниска от полезността, свързана с 
първоначалното равнище на богатство W, i.e. E(U(W1)) < U(W). Следователно органът за 
вземане на решения, който отбягва риска, ще отхвърли проекта. За публичния сектор обаче се 
приема неутралност на риска по принцип в полза на групиране (и разпространяване) на риска. 
При неутралност на риска очакваната стойност на ННС (средната стойност на вероятностите) 
заменя базисния или модален разчет на ННС като показател за изпълнение на проекта. Това 
също така може да окаже съществено влияние при определяне на гранта от ЕС (вж пример в 
четвърта глава, казус за водата). 
 
Предотвратяване на риска 
 
Степента на риска не винаги е една и съща в хода на реализиране на проекта. Предишният 
опит, както и широкоприетото схващане в литературата е, че най-рискова е началната фаза на 
проекта. В тази фаза повечето от инвестиционните разходи вече са реализирани, но все още 
може да няма обратна връзка от гледна точка на експлоатацията. Когато инвестицията навлезе 
във фазата на експлоатация рискът намалява, тъй като обратната връзка става все по-явна. 
 

Полезност 

Богатство 
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Фигура З.5 Нива на риска в различни етапи от даден инфраструктурен проект. 

 
 
Освен това съществува явна систематична тенденция от страна на оценителите на проекта да 
бъдат настроени прекалено оптимистично. За да ограничат тази тенденция, оценителите следва 
да направят явни, емпирично обусловени корекции на разчетите на разходите, ползите и 
продължителността на проекта. Препоръчва се тези корекции да се основават на данни от 
минали проекти или подобни проекти на друго място и да бъдат приспособени към 
индивидуалните характеристики на разглеждания проект. При отсъствие на по-конкретна база 
сведения отделите се насърчават да събират данни, за да информират бъдещите разчети за 
наличие на оптимизъм, а междувременно да използват най-добрите налични данни132. 
 
Съгласно Фливберг и Коуи (2004 г.) надвишаването на разходите и/или недостига на ползи, т.е. 
склонността към оптимизъм са резултат от поредица различни фактори: 
- вземане на решения и планиране от множество субекти 
- нестандартни технологии; 
- дългосрочни хоризонти на планиране и комплексни допирни точки; 
- промени в обхвата и целите на проекта; 
- непланирани събития. 
 
В резултат на това, надвишаването на разходите и недостига на ползи може да доведе до 
неефективно разпределение на ресурсите, забавяния и по-нататъшни надвишавания на 
разходите и липси на ползи. 
 
Освен изготвянето на пълна оценка на риска, която представлява голяма стъпка напред към 
ограничаване на неточностите и предубедеността, се препоръчват и други мерки за намаляване 
на оптимизма: 
- по-добри методи на прогнозиране посредством използването на прогноза съгласно 

“референтна група”; 
- промяна на стимулите с цел одобряване на по-добри проекти; 
- прозрачност и публичен контрол за подобряване на отчетността; 
- участие на частен рисков капитал. 
 

                                                 
132 HM Treasury, 2003 г. 
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Таблица З.2 предоставя няколко примера за мерки за облекчаване на идентифицирани рискове, 
извлечени от документи на Световната банка за оценяване на проекти за различни страни. 
 
 

Страна Проект Риск Класифициране Мерки за смекчаване на риска 
Азербайджан Разпространяване 

на електроенергия 
Забавяне в 
изпълнението на 
проекта поради 
липса на местно 
финансиране и 
слабо управление 
на проекта 

S Изискване за местно финансиране 
сведено до минимум. Звеното за 
изпълнение на проекта получава 
техническа помощ за управлението на 
проекта по време на изпълнение. 

Киргизстан Подобрение на 
управлението на 
водите 

Насрещните 
фондове не са 
налични навреме 

N Идейният проект свежда до минимум 
необходимостта от насрещни фондове, с 
изключение на данъците. 
Министерството на икономиката и 
финансите е натрупало задоволителен 
опит при подпомагане на текущи 
проекти за напояване, финансирани по 
програмите на IDA. 

Русия Общинско 
отопление 

Потенциална 
корупция може да 
разруши ползите 
от проекта 

M Търговски и финансови системи на 
управление на проекта ще осигурят 
прозрачност и ще подобрят 
възможностите за провеждане на 
адекватен одит и контрол. 

Турция Реконструкция на 
ж.п. линия 

Социално 
противопоставяне 
към промените 

H Тясно сътрудничество между 
правителството, Генерална дирекция на 
държавни железници (TCDD) 
управление и профсъюзи, ранно 
определяне на подходящ социален план, 
бързо изплащане на обезщетения и 
подпомагане на персонала. 

Източник: Документи за оценяване на проекти на Световната банка 
Бележка: Класифициране на риска:H (висок риск), S (значителен риск), M (умерен риск), N (незначителен или нисък риск). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И: 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА 
ПОМОЩ ОТ ЕС 
 
Приносът на ЕС обикновено се определя като се умножат допустимите разходи по проекта по 
процента на съфинансиране на приоритетната ос на съответната оперативна програма. 
Допустимите разходи представляват тази част от инвестиционните разходи, които могат да 
получат съфинансиране от ЕС. Трябва да отбележим, че за периода 2000 – 2006 г. бяха 
определени общи правила за допустимост за Структурните фондове на Общностно равнище, 
докато за периода 2007 - 2010 г. правилата са установени на национално равнище, с някои 
изключения, които са заложени в регламентите, отнасящи се до всеки фонд. 
 
За генериращите приходи проекти методологията, която се използва за определяне на 
безвъзмездната помощ от ЕС включва подхода на финансовия дефицит. 
 
За да се регламентира приносът от фондовете максималните допустими разходи са определени 
в член 55(2) Регламент 1083/2006 като сумата, която “не превишава текущата стойност на 
инвестиционните разходи, като се извади текущата стойност на нетните приходи от 
инвестицията за даден референтен период”. Подобно идентифициране на допустимите разходи 
има за цел да се осигурят достатъчно финансови ресурси за изпълнение на проекта, като 
същевременно се избегне предоставяне на неправомерни предимства на получателя на 
финансовата помощ (прекомерно финансиране)133. 
 
Подходът на финансовия дефицит се прилага за всички инвестиционни операции (не само 
мащабните), които генерират приходи чрез събиране на такси пряко от потребителите. Не е 
приложим в следните случаи: 
- проекти, които не генерират приходи (финансовият дефицит се равнява на 100%); 
- проекти, чиито приходи не покриват напълно експлоатационните разходи (размерът на 

финансовия дефицит се равнява на 100%); 
- проекти, подчинени на правила за държавни помощи134. 
 
Съгласно подхода на финансовия дефицит са необходими три стъпки за определяне на 
безвъзмездната помощ от ЕС: 
- първата стъпка включва изчисляване на размера на финансовия дефицит, който 

представлява дела от сконтираните разходи на първоначалната инвестиция, който не се 
покрива от сконтираните нетни приходи от проекта. С други думи финансовият дефицит 
допълва до 100% брутния марж на самофинансиране. Размерът на финансовия дефицит (R) 
се представя посредством съотношението между максимално допустимите разходи (Max 
EE) и сконтираните инвестиционни разходи (DIC): 

R = Max EE / DIC = (DIC – DNR) / DIC 
където: 
- DNR (Сконтирани нетни приходи): сконтирани приходи – сконтирани експлоатационни 

разходи + сконтирана остатъчна стойност 
- паричните потоци, използвани в това изчисление са тези, които се използват при 

изчисляване на вероятността на инвестицията – ФННС(И). В частност: 
- финансовите приходи, генерирани от проекти, а не всички източници на финансиране, се 

използват за изчисляване на нетните приходи; 
- повторните инвестиции не се включват в инвестиционните разходи, а в експлоатационните; 
- втората стъпка е идентифициране на “сумата, за която се прилага процентът на 

съфинансиране по приоритетната ос"135. Размерът посочен в решението (DA) се дефинира 
като допустимите разходи (EC), умножени по размера на финансовия дефицит (R): 

                                                 
133 Трябва да се отбележи, че през периода 2000-2006 г. бе модулиран процентът на съфинансиране, а не 
допустимите разходи. 
134 Член 55.6 “Този член не подлага проектите на правилата за държавни помощи по смисъла на член 87 
от договора за Общността”. 
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DA= EC*R 
- третата стъпка е определянето на максималната безвъзмездна помощ от ЕС, която се 

равнява на размера, посочен в решението (DA), умножен по максималния процент на 
съфинансиране (Max CRpa), фиксиран за приоритетната ос в решение на Комисията, с което 
се приема оперативната програма. 

грант от ЕС = DA* Max CRpa 
Формулата посочва размера на финансовите ресурси, предоставени от ЕС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
135 Член 41.2 “Комисията приема решение...(което) определя физическия обект, базата, върху която се 
прилага процентът на съфинансиране за приоритетната ос и годишният план на финансовия принос от 
ЕФРР или Кохезионния фонд”. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Й: 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКО 
ПРОУЧВАНЕ 
 
А.1 Резюме 
 1.1 Учредители на и органи по проекта 
 1.2 Предмет на анализа 
  1.2.1 Наименование на проекта 
  1.2.2 Кратко описание на проекта 
   1.2.2.1 Сектор 
   1.2.2.2 Местонахождение 
   1.2.2.3 Област на въздействие на проекта (на регионално, национално, 
международно ниво..) 
 1.3 Цели на учредителите 
 1.4 Предишен опит в подобни проекти 
 1.5 Кратко описание на доклада за оценка 
  1.5.1 Автори на доклада 
  1.5.2 Обхват на доклада. Връзка с други проекти 
  1.5.3 Методология на анализа на проекта. 
 1.6. Основни резултати от анализа 
  1.6.1 Финансова възвръщаемост 
  1.6.2 Икономическа възвръщаемост 
  1.6.3 Въздействие върху заетостта 
  1.6.4 Екологични въздействия 
  1.6.5 Други резултати 
 
А.2 Социално-икономически анализ 
 2.1.Основни черти на социално-икономическия контекст 
  2.1.1 Териториални и екологични аспекти 
  2.1.2 Демографски характеристики 
  2.1.3 Социално-културни елементи 
  2.1.4 Икономически аспекти 
 2.2.Институционални и политически аспекти 
  2.2.1 Общ политически преглед. 
  2.2.2 Източници на финансиране (посочва се дали са заеми или безвъзмездни 
помощи); инструменти на ЕС (ЕФРР, ЕИБ, КФ, ЕСФ и т.н.); национални органи (централни 
правителства, региони, други), частни лица; 
  2.2.3 Финансово покритие на частта от гореспоменатите източници 
  2.2.4 Административни и процедурни задължения; органи, отговорни за 
вземането на решения по проекта; задължения, свързани с териториално планиране; 
лицензи/разрешителни; изисквания за лицензи и облекчения. 
  2.2.5 Очаквани срокове за: лицензи/разрешителни, лицензи/облекчения за 
плащане 
 
A.3 Търсене и предлагане на продуктите на проекта 
 3.1.Очаквания за потенциалното търсене 
  3.1.1 Нуждите, на които отговаря проекта в рамките на определен период от 
време 
  3.1.2 Сегашни и бъдещи тенденции на търсенето 
  3.1.3 Разбивка на търсенето по вид потребители 
  3.1.4 Средства за покупка или дистрибуция 
  3.1.5 Конкретно проучване на пазара Резултати 
 3.2. Конкуренция 
  3.2.1 Характеристики на доставките на подобни видове продукти 
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  3.2.2 Конкурентна структура, в случай че съществува или може да бъде 
прогнозирана 
  3.2.3 Фактори на успеха 
 3.3. Предлагана стратегия 
  3.3.1 Изходящи ресурси 
  3.3.2 Цени 
  3.3.3 Насърчителни дейности 
  3.3.4 Разпределение 
  3.3.5 Маркетинг 
 3.4.Прогнозна оценка на процента на потенциална употреба 
  3.4.1 Прогнози за продажбите по проекта 
  3.4.2 Пазарни дялове, покритие на различните нужди 
  3.4.3 Хипотези и техники на прогнозиране 
 
A.4 Технологични алтернативи и производствен план 
 4.1 Описание на важните технологични алтернативи 
 4.2 Избор на подходящата технология 
 4.3 Сгради и заводи 
 4.4 Физически суровини за производство 
 4.5 Наемане на персонал 
 4.6 Енергийни изисквания 
 4.7 Доставчици на технологии 
 4.8 Инвестиционни разходи, 
  4.8.1 Планиране и ноу-хау 
  4.8.2 Строителство 
  4.8.3 Машини. 
 4.9 Производствен план за времето на проекта 
 4.10 Комбинирана доставка на продукция 
 4.11 Организация на производството 
А.5. Човешки ресурси 
 5.1 Организационна диаграма 
 5.2 Списък на персонала и параметри на заплатите 
  5.2.1 Управители 
  5.2.2 Административни служители 
  5.2.3 Техници 
  5.2.4 Работници 
 5.3.Външни услуги 
  5.3.1 Административен персонал 
  5.3.2 Техници 
  5.3.3 Други 
 5.4 Процедури по назначаване 
 5.5 Процедури по обучение 
 5.6 Годишни разходи (преди и след започването на проекта) 
 
А.6. Местонахождение 
 6.1 Образец на изисквания за разположението 
 6.2 Алтернативни варианти 
 6.3 Избор на площадка и характеристики на площадката 
  6.3.1 Климатични условия, екологични аспекти (ако е релевантно) 
  6.3.2 Площадка или територия 
  6.3.3 Транспорт и комуникации 
  6.3.4Обезпечаване на вода и електроенергия 
  6.3.5 Управление на отпадъците 
  6.3.6 Правителствени разпоредби 
  6.3.7 Политики на местните власти 
  6.3.8 Описание на предварително избраното място (подробности в 
Приложението) 
 6.4 Разходи за подготовка на земята и площадката 
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 6.5 Наличност на площадка 
 6.6 Изисквания на инфраструктурата 
 
А.7. Изпълнение 
 7.1 Анализ на строителните работи/ Момент на стартиране (цикъл на проекта) 
  7.1.1 Избор на управленски екип за проекта 
  7.1.2 Определяне на информационна система 
  7.1.3 Преговори за закупуване на ноу-хау и машини 
  7.1.4 Планиране на строежа и срокове по договора 
  7.1.5 Преговори по финансирането 
  7.1.6 Придобиване на земи и лицензи 
  7.1.7 Организационна структура 
  7.1.8 Наемане на служители 
  7.1.9 Наемане и обучение на персонал 
  7.1.10 Договори за доставка 
  7.1.11 Договори за дистрибуция 
 7.2 Диаграма (или графика PERT) на основните фази 
 7.3 Основна информация за сроковете за изпълнение, които трябва да се вземат предвид 
при финансовия анализ 
 
А.8. Финансов анализ 
 8.1. Основни допускания на финансовия анализ 
  8.1.1 Времеви хоризонт 
  8.1.2 Цени на производствените фактори и резултатите от проекта 
  8.1.3 Реален финансов сконтов коефициент 
 8.2 Фиксирани инвестиции, 
 8.3 Разходи преди производството (търговска репутация) 
 8.4 Оборотен капитал 
 8.5 Съвкупна инвестиция 
 8.6 Приходи от и разходи за дейността 
 8.7 Източници на финансиране  
 8.8 Финансов план (таблица с паричните потоци за всяка година) 
 8.9 Баланс (активи и пасиви) 
 8.10 Отчет за приходите и разходите 
 8.11 Определяне на нетните парични потоци 
  8.11.1 Нетен поток за изчисляване на общата възвръщаемост на инвестицията 
(инвестициите в целия проект) 
  8.11.2 Нетен поток за изчисляване на общата възвръщаемост на собствения 
капитал или финансирания капитал (публичен/ частен) 
 8.12.Нетна настояща стойност/ вътрешна норма на възвръщаемост 
 
А.9. Социално-икономически анализ на разходите и ползите 
 9.1 Счетоводно и дисконтово звено за анализ на разходите и ползите 
 9.2 Анализ на социалните разходи 
  9.2.1 Диспропорции на цената на резултатите 
  9.2.2 Диспропорции на заплатите 
  9.2.3 Фискални аспекти 
  9.2.4 Външни разходи 
  9.2.5 Непарични разходи, вкл. екологични аспекти 
 9.3. Анализ на социалните ползи 
  9.3.1 Диспропорции на цената на резултатите 
  9.3.2 Социални ползи от увеличена заетост 
  9.3.3 Фискални аспекти 
  9.3.4 Външни ползи 
  9.3.5 Непарични разходи, вкл. екологични аспекти 
 9.4 Икономическа норма на възвръщаемост или нетна настояща стойност на проекта в 
парично изражение 
 9.5 Допълнителни критерии за оценка 
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  9.5.1 Представяне на резултатите от гледна точка на общите цели на политиките 
на Европейския съюз 
  9.5.2 Увеличаване на социалния доход в ЕС 
  9.5.3 Намаляване на несъответствията между регионите на ЕС от гледна точка на 
БВП на глава от населението 
  9.5.4 Увеличаване на заетостта 
  9.5.5 Подобряване на качеството на околната среда 
  9.5.6 Други цели на Комисията, регионалните и националните власти 
 
А.10 Анализ на риска 
 10.1.Дефиниране на критичните променливи с помощта на анализ на чувствителността 
  10.1.1 Променливи за предлагането/ търсенето 
  10.1.2 Променливи за резултатите 
  10.1.3 Човешки ресурси 
  10.1.4 Променливи за сроковете и изпълнението 
  10.1.5 Финансови променливи 
  10.1.6 Икономически променливи 
 10.2 Симулация на сценарий за най-добър/най-лош случай 
 10.3 Оценка на риска 
 10.4 Облекчение и управление на риска 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕН СПРАВОЧНИК 
 
Алтернативни разходи (цена): стойността на даден ресурс при най-добрата му алтернативна 
употреба. При финансовия анализ алтернативната цена на закупен входящ ресурс винаги се 
равнява на пазарната му цена.  При икономическия анализ алтернативната цена на закупен 
входящ ресурс е неговата пределна социална стойност при най-добрата му алтернативна 
употреба извън проекта за междинните стоки и услуги или стойността му в употреба (измерена 
чрез готовността за плащане), ако става дума за крайни стоки или услуги. 
 
Анализ на въздействието върху околната среда: становището за въздействието на проекта 
върху околната среда, което идентифицира физическите или биологични последици за околната 
среда в широк смисъл. Тук се включва прогнозиране на евентуалните емисии замърсители, 
загубата на гледка, т.н. 
 
Анализ на икономическото въздействие: анализа на съвкупните въздействия на равнището на 
икономическата дейност (продукция, доходи, заетост), свързана с намесата. Този вид анализ 
съсредоточава вниманието си върху макроикономически показатели и прогнози за влиянието 
на проекта върху тези показатели. Излиза извън рамките на АРП когато много мащабни 
проекти се разглеждат в сравнително малки икономики. 
 
Анализ на проекта: аналитична рамка за оценяване на осъществимостта и изпълнението на 
проекта. Включва анализ на контекста, целите, техническите аспекти, прогнозите на търсенето, 
финансовите и икономически разходи и ползи. Аализът на проекта е необходим, за да се 
определи дали в сравнение с алтернативите даден предложен проект ще има значителен принос 
за целите на организацията, от чиято гледна точка се извършва анализът с оглед на обосновка 
на предприемането на проекта. 
 
Анализ на разходите/ефективността: АРЕ е способ за оценка и наблюдение, който се 
прилага, когато ползите не могат да бъдат разумно измерени в парично изражение.  
Обикновено се извършва чрез изчисляване на разходите за единица “не-монетизирана” полза и 
изисква количествено измерване на ползите, без непременно да се налага присвояване на 
парично изражение или икономическа стойност на ползите. 
 
Анализ на риска: проучване на опасностите проектът да не достигне задоволителна норма на 
възвръщаемост и най-вероятната степен на отклонение от най-благоприятните разчети за 
възвръщаемостта. Въпреки че представлява по-добра основа от анализа на чувствителността за 
преценка на рисковаността на дадения проект или сравнителната рискованост на 
алтернативните проекти, анализът на риска не допринася по никакъв начин за намаляване на 
самите рискове. Спомага за идентифициране на предотвратяването на риска и мерките за 
управление на риска. 
 
Анализ на сценария: вариант на анализа на чувствителността, който изучава комбинираното 
въздействие на определен набор от стойности, присвоени от критичните променливи. Не се 
явява заместител на анализа на чувствителността, който анализира всяка отделна позиция. 
 
Анализ на финансовата устойчивост: анализ, който се извършва, за да се провери дали 
финансовите средства са достатъчни за покриване на всички изходящи финансови потоци през 
годините за целия срок на проекта.  Финансовата устойчивост е доказана, ако кумулативният 
нетен паричен поток никога не е отрицателна величина през всички разгледани години. 
 
Анализ на чувствителността: аналитичен способ, с който систематично се проверява какво се 
случва със способността на проекта да реализира приходи при разминаване с планираните 
разчети. Представлява доста грубо средство за преценка на несигурността на бъдещи събития и 
стойности. Извършва се чрез промяна на един елемент, като се определя ефектът от промяната 
за крайния резултат. 
 



 272

Анализ разходи-ползи: концептуална рамка, прилагана към всяка системна количествена 
оценка на обществен или частен проект, за да се определи дали или до каква степен проектът си 
заслужава от обществена или социална гледна точка. Анализът на разходите и ползите се 
различава от еднозначната финансова оценка, тъй като отчита всички придобивки (ползи) и 
загуби (разходи) за социалните субекти. АРП обикновено предполага използване на счетоводни 
цени. 
 
Без проектен сценарий: базовия сценарий, спрямо който могат да се измерят допълнителните 
ползи и разходи на сценария без изпълнението на проекта (напр. да се работи както 
обикновено). 
 
Взаимно изключващи се проекти: проекти, които по своя характер са такива, че ако бъде 
избран единият, другият не може да се започне. 
 
Влиянието на оптимизма: склонността към прекомерен оптимизъм при оценяването на 
проекти посредством подценяване на разходите и надценяване на ползите. 
 
Въздействие: общ термин за промените или дългосрочните последици върху обществото, 
които могат да се съотнесат към проекта. Въздействията трябва да се изразят в мерните 
единици, възприети за боравене с целите, които следва да осъществи проектът. 
 
Външен фактор: налице е външен фактор (въздействие), когато производството или 
потреблението на дадена стока на даден пазар оказва влияние върху благоденствието на трета 
страна, без да се предоставя компенсация или заплащане. В проектния анализ външният фактор 
е въздействие от даден проект, което не е отразено във финансовите отчети на проекта и 
следователно не се включва в оценката. Външните фактори могат да бъдат положителни или 
отрицателни. 
 
Вътрешна норма на възвръщаемост: сконтовият коефициент, при който даден поток разходи 
и ползи има нетна настояща стойност, равна на нула. Вътрешната норма на възвръщаемост се 
сравнява с репер за оценка на резултатите от предложения проект. Финансовата норма на 
възвръщаемост се изчислява посредством използването на финансови величини, 
икономическата норма на възвръщаемост се изчислява посредством използване на 
икономически величини. 
 
Горница на потребителя: стойността, която получава производителя над реалните си 
производствени разходи. 
 
Готовност за плащане: сумата, която потребителите са готови да заплатят за крайна стока или 
услуга. Ако готовността на потребителя за плащане на дадена стока надхвърля нейната цена, 
потребителят ползва рента (потребителска горница).  
 
Гранична цена: единичната цена на търгувана стока на държавната икономическа граница. За 
износа това е цената f.o.b. (франко борда на кораб), а за вноса е цената c.i.f. (цена, застраховка и 
навло). Икономическата граница за дадена държава-членка на ЕС може да бъде със страна, 
която не е членка на ЕС или когато има значителни разлики в наблюдаваните цени поради 
изкривявания на пазара. 
 
Да се направи минималното: проектен вариант, който включва всички необходими 
реалистични нива на разходи по поддръжка и минимална сума инвестиционни разходи или 
необходими подобрения, за да се избегне или забави сериозно влошаване или да се спазят 
стандартите за безопасност. 
 
Да се направи нещо: сценарий(и), при които се разглеждат инвестиционните проекти, при 
различни възможности от “да не се прави нищо” или ''да се направи минимума", вж по-горе. 
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Да не се прави нищо: Базисния сценарий, “да се работи както обикновено”, спрямо който 
могат да бъдат измерени допълнителните ползи и разходи на сценария “с изпълнението на 
проекта” (често е синоним за сценария “без осъществяването на проекта”). 
 
Дългосрочен план: периодът от време в производствен процес, през който всички 
производствени фактори могат да бъдат променяни, с изключение на използваните основни 
технологични процеси. 
 
Икономическа норма на възвръщаемост: ИНВ, вътрешната норма на възвръщаемост (вж 
определението по-долу), изчислена с помощта на икономически величини, която изразява 
социално-икономическата рентабилност на проекта. 
 
Икономически анализ: анализ, който използва икономически величини и отразява 
стойностите, които обществото има готовност да плати за дадена стока или услуга.  Най-общо, 
икономическият анализ остойностява всички стоки и услуги по използвана им стойност или 
алтернативната им цена за обществото (често пъти граничната цена за търгуемите стоки и 
услуги). Има същото значение както анализът на разходите и ползите. 
 
Конверсионен индекс: индекс, който преобразува местната пазарна цена или стойност на 
стока или производствен фактор в счетоводна цена. 
 
Краткосрочен план: периодът от време в производствения процес, през който не могат да се 
променят определени производствени фактори, но може да се изменя равнището на използване 
на променливите фактори. 
 
Минимален коефициент: коефициентът, под който проектът се смята за неприемлив. Често 
пъти се отъждествява с алтернативната цена на капитала.  Минималният коефициент следва да 
бъде минималната приемлива вътрешна норма на възвръщаемост от проекта или сконтовия 
процент, използван за изчисляване на нетната настояща стойност, инвестиционния коефициент 
на нетните ползи или съотношението ползи-разходи. 
 
Многокритериен анализ: методика за оценка, която разглежда комплекс от цели със задаване 
на определено тегло на всяка измерима цел. За разлика от АРП, който се съсредоточава върху 
единствен критерий (увеличаване до най-голяма възможна степен на социалното 
благополучие), многокритерийният анализ е средство за боравене с набор от различни цели, 
които не могат да бъдат обобщени посредством оценки в сянка или тегло на благосъстоянието, 
какъвто е случаят със стандартния АРП. 
 
Мониторинг: системната проверка на състоянието и напредъка на дадена дейност по 
предварително установен график и на основата на съществени и представителни показатели. 
 
Нетна настояща стойност (ННС): сумата, която се получава, когато сконтираната стойност на 
очакваните разходи при дадена инвестиция се приспаднат от сконтираната стойност на 
очакваните приходи. Финансова нетна настояща стойност (ФННС). Икономическата нетна 
настояща стойност (ИННС). 
 
Нетни приходи: сумата, която остава, след като всички изходящи потоци се извадят от всички 
входящи потоци. Сконтирането на присъщите нетни приходи преди финансирането дава 
представа за размера на средствата, които ще се ангажират в проекта; сконтирането на 
присъщите нетни приходи след финансирането дава представа за размера на собствените 
средства или собствения капитал на проекта. 
 
Нетъргуеми стоки: стоки, които не могат да се внасят или изнасят, напр. местни услуги, 
неквалифициран труд и земя. В икономическия анализ нетъргуемите стоки и услуги се 
остойностяват по дългосрочната си пределната стойност ако представляват междинни стоки и 
услуги или според критерия за готовността за плащане, ако става дума за крайни стоки или 
услуги. 
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Остатъчна стойност: нетната настояща стойност на активите през последната година от 
периода, избран за анализ и оценка (времеви хоризонт). 
 
Относителни цени: разменната стойност на две стоки, която представлява съотношението 
между размененото количество и номиналните им цени. 
 
Оценка на проекта: заключителната фаза от проектния цикъл. Извършва се за определяне на 
факторите за успеха и критичните области, за да се изяснят и разпространят поуките за в 
бъдеще. 
 
Оценяване: предварителния анализ на предложен инвестиционен проект за определяне на 
неговите качества и приемливост в съответствие с установените критерии за вземане на 
решения. 
 
Пазарна цена: цената, на която дадена стока или услуга реално се разменя срещу друга стока 
или услуга или пари, като в такъв случай именно тя е цената, която има значение за финансовия 
анализ. 
 
Показатели за сравнение на публичния сектор: представя най-минималните разходи за 
обществени поръчки (включително всички капиталови и експлоатационни разходи и дела на 
административните разходи) за постигане на изискваните резултати от предоставяне на 
услугите и се използва като индикативна стойност за оценяване на потенциалното съотношение 
качество/цена на офертите от частни страни. 
 
Последваща оценка (Ex-post оценка): оценка, извършена известно време след приключване на 
инициативата. Състои се от проверка на постигнатото въздействие от инициативата в сравнение 
с общите цели и задачи на проекта (ex-ante). 
 
Постоянни цени: Цени, коригирани с помощта на подходящ ценови индекс, който се базира на 
преобладаващите цени в базова година. Трябва да се разграничават от текущите или номинални 
цени. 
 
Потребителска горница: стойността, която потребители получават над това, което реално 
заплащат. 
 
Предварителна оценка: оценката, извършена с оглед на вземане на инвестиционното решение. 
Служи за подбор на най-добрия вариант от социално-икономическа и финансова гледна точка. 
Осигурява необходимата основа за наблюдение и последващи оценки, като гарантира, че при 
всяка възможност целите са измерени количествено. 
 
Пренос на ползи: Методът за пренос на ползи може да се дефинира като използването на 
оценката на стойността на стока на едно място, “мястото на изследването" като заместител за 
стойностите на същата стока на друго място, "мястото на политиката". 
 
Програма: съгласувана поредица от различни проекти с ясно определени цели на рамковата 
политика, бюджета и сроковете. 
 
Проект: отделна “двупозиционна” форма на разходи. В настоящето ръководство "проект" се 
отнася до инвестиционна дейност, за която се изразходват средства (извършват се разходи) за 
създаване на капитални активи, пораждащи ползи за продължителен период от време. Поради 
това проектът е конкретна дейност с определени начало и край, която е насочена към 
постигането на конкретна цел. Проектът може да се разглежда и като най-малкия оперативен 
елемент, изготвен и изпълнен като самостоятелна единица в национален план или програма.  
 
Публично-частно партньорство: партньорство между публичния и частния сектор с цел 
предоставяне на проект или услуга, които традиционно се осигуряват от публичния сектор 
 



 275

Разчетна единица: мерната единица, която дава възможност да се събират и изваждат 
различни пера. За оценката на финансирани от ЕС проекти се използва еврото като разчетна 
единица. 
 
Реални проценти: коригирани проценти с цел изключване на промените в общото ценово 
равнище или равнището на потребителските цени (например реалните лихвени проценти се 
равняват на номиналните лихви минус темповете на инфлация). 
 
Самостоятелни проекти: проектите, които по принцип могат да се изпълнят едновременно. Те 
трябва да се разграничават от взаимно изключващите се проекти. 
 
Сконтиране: процесът на коригиране на бъдещите стойности на входящите и изходящи потоци 
на проекта към настоящите стойности чрез сконтов коефициент, т.е. чрез умножаване на 
бъдещата стойност с коефициент, който намалява с течение на времето. 
 
Сконтов процент: процентът, при който стойността на фючърсите се привежда към 
настоящата стойност. Финансовият сконтов коефициент може да се различава от 
икономическия сконтов коефициент, също както пазарните цени се различават от счетоводните. 
 
Социално-икономически разходи и ползи: алтернативни разходи или ползи за икономиката 
като цяло. Могат да се различават от частните разходи, доколкото фактическите цени се 
различават от счетоводните. 
 
Социален сконтов коефициент: да се разграничава от финансовия сконтов коефициент. 
Стреми се да отразява социалната позиция по начина на остойностяване на бъдещи величини 
спрямо настоящия момент. 
 
Сценарий “да се работи както обикновено”: референтен сценарий, който приема, че 
бъдещето развитие е продължение на настоящите тенденции. Виж и сценария “да не се прави 
нищо". 
 
Счетоводен период: периодът между последователните записи в дадена сметка. В проектния 
анализ счетоводният период обикновено е една година, но може да бъде и всеки друг удобен 
период от време. 
 
Счетоводни цени: алтернативната цена на стоките, която понякога се различава от реалните 
пазарни цени и от регулираните тарифи. Те следва да се използват в икономическия анализ, за 
да отразят по-пълноценно реалните разходи за входящите ресурси за обществото и реалните 
ползи от изходящите ресурси. Често пъти се използват като синоним на цена в сянка. 
 
Съотношение ползи/разходи: нетната настояща стойност на ползите на проекта, разделена на 
нетната настояща стойност на разходите на проекта. Проектът се приема, когато 
съотношението ползи-разходи е равно най-малко на единица. Съотношението ползи-разходи се 
използва за самостоятелни проекти, но може да доведе до погрешна класация и не може да се 
използва за избор между взаимно изключващи се алтернативи. 
 
Текуща оценка: оценката, извършена в определен момент от изпълнението на проекта, за да 
даде възможност за пренасочване на дейността в случай, че първите резултати сочат 
необходимост от преструктуриране на проекта. 
 
Текущи цени: (Номинални цени) реално наблюдаваните цени в даден момент. Отнасят се до 
цени, които отразяват ефекта от общата инфлация и следва да се противопоставят на 
постоянните цени. 
 
Технико-икономическо проучване проучването на предложен проект, за да се установи дали 
предложението е достатъчно привлекателно, за да обоснове по-подробна подготовка. Съдържа 
подробна техническа информация, необходима за финансовата и икономическа оценка. 
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Търгуеми стоки: стоки в свободно обращение в международната търговия при липса на 
ограничителна политика. 
 
Финансов анализ: анализът, който се изготвя от гледна точка на оператора на проекта. 
Създава условия за: 1) проверка и гарантиране на равновесието по отношение на паричните 
средства/ на наличността на паричните средства (проверка на финансовата устойчивост), 2) 
изчисляване на показателите на финансовата възвръщаемост от инвестиционния проект на 
основата на сконтираните с времевия фактор нетни парични потоци, свързани изключително с 
икономическата единица, която движи проекта (фирма, управляващо дружество). 
 
Финансова норма на възвръщаемост: ФНВ измерва финансовата рентабилност на проекта с 
цяло число. В някои случаи не може да се изчисли смислено и може да е подвеждаща. 
 
Цени в сянка: вж счетоводни цени 
 
Цикъл на проекта: последователна поредица от необходими и предварително определени 
дейности, извършвани в рамките на отделните проекти.  Обикновено се разделя на следните 
фази: програмиране, идентификация, формулиране, предварителна оценка, финансиране, 
изпълнение и последваща оценка. 
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