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Резюме 
 

Настоящата бележка прави преглед на извършването на вертикално 
разделение в европейския железопътен сектор. В нея се обсъждат 
предимствата и недостатъците на вертикалното разделение, както и 
неговото икономическо и оперативно въздействие и въздействието 
върху безопасността и потребителите. Различните подходи към 
вертикалното разделение са довели до различни резултати, някои от 
които са оказали значително положително въздействие върху 
конкурентното развитие на железопътния транспорт, а други по-
малко. Настоящата бележка представя резултатите от направен 
сравнителен анализ, позовавайки се на различни материали. 
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ОБОБЩЕНИЕ 
 
Целта на настоящата бележка е да представи резюме на опита във всички държави-
членки на ЕС по отношение на разделението (отделянето) на железопътните операции 
от управлението на железопътната инфраструктура, като разгледа предимствата и 
недостатъците на вертикалното разделение. В нея са включени и пет отделно 
разгледани случая: във Великобритания, Швеция, Нидерландия, Италия и Франция 
(при всеки от тях се анализира въздействието от това разделение върху 
икономическите разходи, операциите, конкуренцията и безопасността и се вземат 
предвид аспектите, свързани с потребителите на железопътния транспорт), като тези 
отделни случаи са избрани като представителни за различните модели на разделение 
в Европа. Накрая, в бележката са направени заключения въз основа на европейския 
опит във връзка с вертикалното разделение с цел предоставяне на информация за 
бъдещото обсъждане на политиката в тази област. 
 
В няколко мрежови индустрии вертикалното разделение е насърчило развитието на 
конкуренцията и разширяването и увеличаването на ефективността на пазарите чрез 
стимулирането на допълнителна заетост и увеличаване на инвестициите. 
Железопътният сектор се различава от останалите мрежови сектори основно по 
отношение на системите, които изискват координирани инвестиции, и по оставащите 
значителни технологични бариери между отделните държави-членки. 
 
Опитът на другите индустрии показва, че преструктурирането и либерализацията могат 
да донесат значителни ползи, независимо от съществуването на технически бариери 
между националните мрежи. Преработената версия консолидира изискванията, 
заложени в предишните директиви, и ги определя по-подробно, но не стига до 
въвеждане на изискването за пълно вертикално разделение на управителя на 
инфраструктурата и железопътните предприятия. 
 
Констатациите, направени в настоящата бележка, сочат, че последното 
законодателство на ЕС в областта на железопътния транспорт, макар да оказва 
значително въздействие върху организацията на железопътните индустрии в различни 
държави-членки, не е допринесло в особена степен за увеличаване на пазарните 
дялове на пътниците и на товарния превоз. Въздействието от вертикалното разделение 
може да стане очевидно едва след дълъг период, а железопътната индустрия действа в 
рамките на сравнително стабилна законодателна, регулаторна и икономическа среда. 
Разглежданите отделни случаи показват, че наблюдаваните тенденции в разходите, 
цените на билетите и качеството на обслужването могат да бъдат обяснени с широк 
набор от фактори и не могат да бъдат приписани на самото вертикално разделение. 
 
Въпреки това е ясно, че развитието на конкурентоспособност се е утвърдило в много 
по-голяма степен в държави, в които има пълно разделение, например Обединеното 
кралство, в сравнение с други държави-членки, където преструктурирането е било по-
ограничено.  Това подкрепя становището, че разделението в комбинация със стабилна 
регулаторна рамка може да бъде по-ефективно от регулирането само по себе си за 
гарантиране на недискриминационен достъп до железопътни мрежи. 
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ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ ОТНОСНО ВЕРТИКАЛНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ 

 В железопътната индустрия най-големите ползи са свързани с 
разделението на товарните операции – а не на пътническите – от 
управлението на инфраструктурата, тъй като пътническите операции 
обикновено са силно зависими от публичното финансиране и възможностите за 
чисто търговски операции са по-ограничени.  

 В Обединеното кралство въвеждането на конкурентно наддаване за получаване 
на лиценз е подпомогнало стимулирането на растежа на пазара и е насърчило 
иновациите в услугите, както и е ограничило някои елементи на ценовата 
основа, въпреки че от 2000 г. насам цените са се увеличили значително. Като се 
има предвид, че отчасти това отразява увеличаването на инвестициите в 
отговор на последиците от предишните политики, свързани с дейностите по 
обновяване, според някои разходите на индустрията са прекомерни, което 
отчасти се дължи на усложненията и неефикасността вследствие на договорния 
модел, въведен по време на приватизацията. 

 В Швеция, където има дългогодишна история на вертикално разделение, след 
това разделение не са възниквали проблеми, свързани с координацията. 
Напротив, след разделението се наблюдава подобрение в операциите и 
намаляване на закъсненията. 

 В Нидерландия фактите показват, че вертикалното разделение на железопътния 
сектор е допринесло за подобряването на точността, надеждността, капацитета 
и безопасността. Освен това няма ясни доказателства, че вертикалното 
разделение е довело до значително увеличаване на разходите за управителя на 
инфраструктурата или за основния оператор на влаковете. 

 В Италия след отварянето на пазара се наблюдава значително увеличаване на 
новите участници на пазара на товарния транспорт, въпреки факта, че все още 
съществува частично интегриране и новите оператори продължават да се 
сблъскват с бариери пред достъпа им до мрежата. 

 Опитът на френската железопътна индустрия не дава много доказателства за 
въздействието от разделението. Частичното естество на това разделение е 
довело до непълното реализиране на целите за конкурентоспособност и 
увеличаване на прозрачността и не се наблюдава почти никаква промяна в 
ефикасността или в оценката на пътниците. 

 Авторите на тази бележка препоръчват бъдещата политика за гарантиране на 
недискриминационен достъп и насърчаване на навлизането на нови участници в 
сектора да е насочена към независимостта на оперативното вземане на 
решения, отделяйки го от законовото разделение, тъй като само 
регулирането не може да предотврати дискриминацията. Следва да се 
обърне внимание и на други проблеми, като например неправомерното 
упражняване на влияние върху разпределянето на капацитета и върху други 
решения от страна на доминиращите железопътни предприятия чрез съвместно 
използване с управителя на инфраструктурата. 
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 Механизмите за гарантиране на пълното вертикално разделение следва 
да са придружени от подробен анализ на възможните разходи, свързани 
с приемането на конкретен структурен модел. Те могат да са значителни, 
ако моделът изисква въвеждането на сложна договорна рамка, която, наред с 
другото, предвижда координиране на графиците, плащане на обезщетения за 
загуби вследствие на закъснения и широкообхватни консултации с 
железопътните оператори при планирането на разрастването на 
инфраструктурата.  

 Би било от полза също така да се постигне по-добро разбиране на 
въздействието от вертикалното разделение върху управлението на 
взаимовръзката колело–релси, отколкото е възможно понастоящем въз 
основа на предишните проучвания. Въпреки това при по-нататъшното 
разглеждане на тези проблеми е важно да се избягват твърде опростените 
заключения, направени въз основа на опита на отделните държави-членки. 
Както показват фактите, посочени в настоящата бележка, наблюдаваните 
тенденции в разходите, цените на билетите и качеството на обслужването могат 
да бъдат обяснени с широк набор от фактори и в повечето случаи не могат да 
бъдат приписани на самото вертикално разделение. 

 
 


