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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕФОРМИРАНЕ
НА МОРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА

(НА ПРИМЕРА НА ВАРНА-ИЗТОК)

Гл. ас. Радан Мирянов

Въведение

Процесите на реформиране на пристанищните комплекси са изключително
комплицирани1. В повечето случаи сериозни реформаторски дейности в порто-
вете се предприемат не по-често от веднъж на поколение. Това, от своя страна,
показва, че знанията, необходими да управляват този процес, се налага да бъдат
изграждани в повечето случаите на практика от почти нулева основа, като се
има предвид предвид генерално променената конюнктурна икономическа и кон-
курентна обстановка2.

Целта на тази статия е да се разгледат, систематизират и анализират ос-
новните средства и методи за реформиране на пристанищните комплекси, да се
обосноват ползите от едно успешно модернизиране и да се предложи обосно-
ван вариант за преустройство на пристанище Варна-Изток. Обект на разработ-
ката са морските пристанища и по-конкретно порт Варна. Предмет на изслед-
ването е реформирането на някои аспекти на структурата на портовете и част
от услугите, извършвани в тях.

Докато причините за ангажираност в реформирането на пристанищата са
много и могат да бъдат изключително разнообразни, то изгодата е реална и
видима, като може да рефлектира в по-голяма или по-малка степен върху вно-
сителите, износителите, консуматорите и предприемачите. Една програма за
успешна реформа би могла да освободи правителствата от излишни разходи,
спестявайки им средства, които могат да се пренасочат към социални фондове
с висок приоритет. Освен това, така ще се стимулират търговията и икономи-
ческото развитие на държавата, ще бъдат насърчени нови регулационни проек-
ти, защитаващи околната среда и подобряващи сигурността – навигационната и
на заетите в пристанищната дейност.

Реализирането на поставената цел е свързано с разглеждането и решава-
нето на няколко по-конкретни задачи.

Първо: Систематизиране на многообразието от услуги в морските приста-
нища и разглеждане необходимостта от подобряване и модернизиране на част
от дейностите, извършвани в тях.
1 Hughes, Gordon, Economic Reform and Environmental Reformance in Transition Economies,

Washington: The World Bank, 1999, р. 23-45.
2 Port Reform Toolkit : Effective Decision, Support for Policymakers - T.1-6 - Washington - The World

Bank, 2003, p. 22-28.
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Второ: Открояване и обосноваване на средства и методи за провеждане
на успешни реформи в морските пристанища.

Трето: Разкриване и аргументация на реалните ползи от реформиране и
модернизиране на пристанищата.

Четвърто: Представяне на концептуален модел за бъдещото развитие и
позициониране на пристанище Варна.

1. Реформиране на многообразието от услуги в пристанищата

Спектърът от услуги, които пристанищата предлагат, е изключително ши-
рок. Погледнато, обаче, в по-общ аспект, модерните пристанища предлагат ус-
луги предимно в две направления: основни услуги и такива с добавена стой-
ност. Основните услуги, извършвани от пристанищата, обикновено включват
(но може и да не се ограничават с):

• Навигационни услуги
• Терминални услуги
• Ремонтни услуги
• Услуги по поддържане на имуществото
• Информационни услуги.
Някои от тези услуги могат да бъдат делегирани на специализиран частен

доставчик по един или друг начин. Следователно, една сериозна част от подго-
товката за институционална реформа на пристанището следва да включва:

• определяне на критичното ниво на обществени функции и отговорности,
които ще дефинират ролята на държавната и местната власт, що се от-
нася до ангажираността им с пристанищната дейност;

• определяне на средствата, които биха били необходими, за да поддържат
всяка функция и услуга, както и определянето на множеството от таки-
ва, които да бъдат отдадени на частни инвеститори или оператори.

Като допълнение към основните пристанищни услуги, все по-често при-
станищата предлагат и нетрадиционни услуги на своите клиенти. Например,
усъвършенстване на логистиката е едно от средствата, които набират скорост
в опитите на пристанищата да се конкурират по начини, различни от цена и
време за обработка. Казано накратко, пристанищата се опитват да усъвършен-
стват процедурата по координиране на всички аспекти на производството и ди-
стрибуцията, за да осигурят доставката на правилните продукти на правилните
пазари в правилното време. Ключовите елементи за развитието на правилна
логистична стратегия3 обикновено включват:

 Осмисляне на ценовото и оперативното поведение на цялата снабди-
телска верига и използване на това за определяне на разположението на
производствени и дистрибуционни центрове.

3 Логистичната стратегия е възприета като „система от дългосрочни решения и действия, опреде-
лящи насоката на развитие на логистиката на фирмата в съответствие с корпоративните цели и
особености”. Цитат по Благоев, Бл. и др. Стопанска логистика. Изд. Наука и икономика, ИУ –
Варна, 2009, с. 120.
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 Изграждане на силни взаимни връзки между транспортните компании и
продавачите, включващи и процедури по сертифициране на качеството.

 Проектиране на гъвкава транспортна система, която позволява бързи
промени в маршрутите и избор от повече от една опции.

 Разработване на логистична информационна система, която е ефектив-
но интегрирана с производствения и с търговския процес.

Съществува една важна група от дейности, която може да бъде класифи-
цирана като логистични услуги4. Най-общо те се разделят в две категории:

 общи логистични услуги, включващи складиране, съхранение, товаро-
разтоварни дейности, групиране, подреждане, разфасоване, консолиди-
ране и дистрибуция;

 логистични услуги с добавена стойност като повторно опаковане, стан-
дартизиране, контрол на качеството, тестване, поправка, складиране, де-
зинфекция, вътрешноконтейнерна подредба.

Услугите с добавена стойност набират все по-голяма значимост и популяр-
ност, тъй като производителите се опитват да удовлетворят изискванията на кли-
ентите си, особено относно специализираните висококачествени продукти.

2. Средства и методи за провеждане
на успешна пристанищна реформа

Пристанищната реформа задължително трябва да бъде предприета след
пълен и цялостен анализ на целите, които отговорните фактори от страна на
обществото се опитват да постигнат. Институционалната реформа и включва-
нето на частния сектор не трябва да се разглеждат като самоцел, а само като
средства за постигането на специфични, добре дефинирани и обмислени обще-
ствени интереси. Измежду основните цели, които биха могли да оправдаят ре-
формирането на пристанищата, като по-съществени могат да бъдат посочени,
например: нуждата да се разширят или модернизират възможностите за кон-
тейнерна обработка; желанието да се стимулира растежът на търговска дей-
ност, базирана на дистрибуцията, съсредоточена в регионално пристанище; нуж-
дата да се намалят правителствените разходи в сектора, като по този начин
част от обществените фондове биха могли да се използват за други, по-нале-
жащи обществени нужди.

От друга гледна точка, осигуряването на пристанищните услуги все повече
се превръща в рисково начинание. Увеличената конкуренция между пристанища-
та, дългото задържане на капиталовложения, специализираните инвестиции и ряз-
кото нарастване на броя на пристанищните услуги, увеличават вероятността тези
пристанищни дейности да доведат до икономически загуби. Отчитането на този
риск и възвръщаемостта на социалните капиталовложения трябва да са основна
грижа при проектирането и осъществяването на пристанищната реформа.

Реформата в пристанищата задължително трябва да започва с ясно по-
ставяне на преследваните цели. След това е желателно за всеки от пунктовете
4 Уотерс, Д. Логистика. Управление цепью поставок. М., Изд. ЮНИТИ-ДАНА, 2003, с. 123.
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да бъдат набелязани съответните решения с възможните опции и алтернативи.
Един от удобните начини за онагледяване на процеса на пристанищното рефор-
миране, както и на евентуалните опции, е т.нар. „дърво на решенията”. Основ

 методи за привличане на частния сектор;
 изброяване на ключовите обществени интереси;
 осигуряване на фондове за финансиране на пристанищния сектор;
 адаптация на досега съществуващите рамки;
 групиране и преструктуриране на услугите;
 реорганизиране и адаптиране на човешките ресурси;
 разпределяне на отговорностите за действията по реформата;
 подреждане на транзакциите по обосновано правилен начин;
 подготовка на транзакциите.
По първия пункт – методи за привличане на частния сектор – обикновено

се предлага избор от няколко основни варианта, които цялостно покриват пълния
спектър от възможностите за участието му в пристанищните дейности. Съще-
ствуват немалко опции, в зависимост от специфичната форма на партньорство
между частния и обществения сектор (фиг. 1). Тези възможности могат сери-
озно да рефлектират върху отговорностите на субектите, осигуряващи съот-
ветните пристанищни услуги, тяхната пазарна ориентация и ефективност, както
и тяхната автономност за взимане на решения5.

Що се отнася до обществените интереси, две са основните въпросителни:
• Кои и какви власти и органи трябва да се привлекат за защита и съблю-

даване на обществения интерес?
• Как да се конституира тази структура и на какво правителствено ниво

да оперира?
Както бе вече посочено, увеличеното участие на частния сектор в дос-

тавката на пристанищни услуги трябва да се разглежда като инструмент за
постигане на добре дефинирани цели от обществен интерес. Следователно, като
ключов елемент в реформирането на пристанищата трябва да бъде разглежда-
но създаването на механизъм за защита на обществените интереси и гаранции
за постигане на съответните цели. При създаването на подобен механизъм из-
ключително важно е да се разграничат обществените регулационни отговорно-
сти от комерсиалните дейности.

Правителственото участие обикновено приема няколко форми – стратеги-
ческо планиране, техническо регулиране и икономическо регулиране. Планира-
нето на бъдещото развитие на пристанищата и съгласуването на тези планове с
частните предприемачи, които могат да подпомогнат тяхното внедряване, са
сред перманентните отговорности на правителствата. Както вече бе посочено,
концепцията за бъдещето на всяко пристанище трябва да бъде реалистично
оценена в контекста на неговото търговско развитие и конкурентното му поло-
жение спрямо другите пристанища. Трябва също така да се вземе под внима-

5 Pirrong, S. C. Contracting practices in bulk shipping markets; a transaction cost explanation. Journal of
Law and Economics 36, 1993, p. 950-969.
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ние и фактът, че предполагаемото нарастване на капацитета на регионалните
пазари, обикновено предизвиква конкурентна реакция. Следователно, независи-
мо от избора на модел за реформа на съответното пристанище, стратегическо-
то транспортно планиране трябва да остане една от важните правителствени
отговорности.

Техническото регулиране на операциите се изисква, за да се гарантира
сигурност и защита на човешките ресурси и околната среда, според съответни-
те стандарти, както и да се осигури мониторинг на минималните изисквания
(особено при слаба конкуренция, каквато е в случая на пристанище Варна).
Сигурността е една от основните грижи и задачи при пристанищните дейности и
обикновено се основава на международни конвенции. Все пак трябва да бъде
отбелязано, че нуждите от контрол и техническо регулиране не се променят
драстично при реформиране на пристанищата.

Икономическото регулиране, което обикновено се изразява в мониторинг
на пазарните количества и ценовите нива, е необходимо особено, когато конку-
ренцията е слаба или липсва. Обратно, при сериозна конкуренция (независимо
дали вътрешна или външна), нуждата от силно икономическо регулиране нама-
лява. Следователно, нивото на конкуренция, което среща едно конкретно при-
станище, играе важна роля за естеството и степента на регулаторни дейности
от страна на пристанищните оператори.

През последните десетилетия пристанищата са в остра конкуренция по-
между си и са направили огромни стъпки напред в развитието си, особено що се
отнася до увеличаване на тяхната продуктивност. На практика, в наши дни при-
станищата са се превърнали в удобната за контролиране компонента при усъвъ-
ршенстване на ефективността на корабно-транспортната логистика. През пос-
ледните години всичко това е генерирало усъвършенстваната пристанищна
ефективност, по-ниските каргоцени и интегрирането на нови пристанищни услу-
ги. От друга страна, поради голямата интензивност на усъвършенстването на
пристанищната ефективност, са нараснали интересите на частния сектор и той
участва в широк кръг от пристанищни дейности. За съжаление, необходимо е
да се отчете, че пристанище Варна чувствително изостава в това отношение,
спрямо своите основни конкуренти – пристанищата в Констанца и Солун, които
проведоха успешни реформи по приблизително идентични стратегии (фиг. 2).

3. Ползите от една успешна пристанищна реформа

Направените задълбочени проучвания през последните години показват,
че най-общо изгодите от една успешна пристанищна реформа биха могли да
включват6

 От правителствена гледна точка – на макроикономическо ниво, подо-
бряване на външнотърговската конкурентоспособност, чрез редуцира-
нето на транспортните разходи и по-конкретно на разходите за приста-
нищни услуги и подобряването на пристанищната ефективност; на мик-

6 Port Reform Toolkit: Effective Decision, Support for Policymakers. Цит. съч., с. 38-44.
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роикономическо ниво, облекчаване на финансовото бреме върху нацио-
налния бюджет чрез прехвърляне на част от пристанищните инвестиции
и оперативни разходи към частния сектор, а нерядко и повишаване на
приходите от евентуално отнемане на авоари и собственост.

 От гледна точка на операторите, занимаващи се с транспорта и терми-
налното обслужване – по-голяма ценова ефективност на пристанищни-
те операции и услуги, позволяващи по-ефективното използване на сред-
ствата, предвидени за транспорт и подобряване на конкурентните пози-
ции на транспортните пазари; повече бизнесвъзможности в разраства-
щите се сектори (напр. контейнерните операции).7

 От гледна точка на корабните агенти, вносителите и износителите –
редуцирани пристанищни цени и потенциално по-ниски нива на средства-
та, отделяни за морски превози. Това, от своя страна, води до по-ниски
цени на вносните блага и междинни продукти, както и до повишена кон-
курентност при износа.

 От гледна точка на потребителите – понижени цени на благата и подо-
брен достъп до по-широк спектър от продукти, поради увеличаване кон-
куренцията между доставчиците.

Всичко очертано дотук би представлявало интерес, както за лицата от
обществения сектор, които са пряко свързани и ангажирани с пристанищните
реформи, така и за отговорните фактори от страна на правителствата, изпълни-
телните директори на пристанищните компании, пристанищните консултанти, а
така също и за всички фирми и субекти, ползващи пристанищни услуги.

В по-общ аспект, три са основните движещи сили, които се явяват генера-
тор на реформите в пристанищната дейност:

 външни сили, дължащи се на конкуренция и технологично съревнование
между субекти, ангажирани в корабната индустрия;

 осъзнатите финансови облаги от участието на частния сектор в разви-
тието на инфраструктурата и доставката на различни услуги;

 диверсификацията и глобализацията на инвеститорите и заетите в при-
станищната индустрия.

По-подробно гореописаните движещи сили са разгледани в следващите
редове.

Първо, появява се необходимост да се преструктурират пристанищните
дейности, с цел същите да отговорят на външните фактори, които влияят на
пристанищната жизнеспособност, като например, вътрешнодържавно конкури-
ране на глобалните пазари, промени в пристанищните и транспортните техноло-
гии, както и нарастваща конкуренция между самите пристанища. При планира-
нето е целесъобразно да се определи разпределяне на отговорностите за бъде-
щото пристанищно развитие между частния и обществения сектор, както и да
се вземе решение каква част от средствата да бъдат осигурени от обществени

7 Sommer, D. Private participation in port facilities: recent trends. Washington, The World Bank, 1999,
р. 80-93.
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инвеститори. От друга страна, трябва задължително да се има предвид от кон-
курентността на съответното пристанище, в сравнение с други подобни в съот-
ветния регион, а така също и различните алтернативи, които имат ползващите
услугите на порта. Най-общо казано, тези алтернативи са далеч по-разнообраз-
ни в наши дни, отколкото, например, преди десет години. Следователно, приста-
нищният бизнес става все по-конкурентен във времето и в тази ера на нара-
стващо съревнование са необходими и нови институционални модели.

На второ място идва участието на частния сектор в реформирането на инф-
раструктурата. През последните години на повечето правителства и агенции им се
наложи да отчетат, че участието на частния сектор може да даде мощен тласък в
подобряването на дейността на пристанищата, както и в оптимизирането на тяхна-
та инфраструктура. Националните и регионалните пристанища стигнаха до недвус-
мисленото убеждение, че те не биха могли да се конкурират ефективно без пре-
димствата, предлагани от частните оператори и, не по-малко важно, без капитали-
те, осигурявани от частните инвеститори. Като резултат на това, през последните
години се стигна до стабилен растеж в частното участие в пристанищните дейно-
сти по света. Като държави със сравнително скорошна пристанищна приватизация
биха могли да бъдат посочени Полша, Германия, Литва, Латвия, Естония, Русия,
Япония, Малайзия, Китай, Тайланд, Филипините, Индонезия, Аржентина, Чили, Бра-
зилия, Мексико, Колумбия, Панама, Мозамбик, Танзания, Великобритания и Кана-
да. Освен това се усилват и темповете на частно инвестиране в този сектор.

Третата движеща сила, която повлиява в положителна насока на приста-
нищното реформиране, е набиращият напоследък скорост глобален пазар за
услуги, подпомагащи пристанищното развитие. В тази сфера се обособяват
бързопроспериращи субекти, като челните четири оператора8 са ангажирани с
по над 40 терминала по света, повечето от които за контейнерни операции.

4. Някои възможности за реформиране на пристанище Варна

Проблемите, стоящи пред различните пристанища в света се отнасят в
голяма степен и за България. Като се има предвид стремежът на нашата стра-
на да се включи пълноценно в европейските структури и да поддържа връзки с
целия свят, трябва да се обърне внимание на перспективите и тенденциите в
морския ни транспорт и по-конкретно, на пристанищата като своеобразна врата
към света. Тук е мястото да се посочи становището, изразено в Националната
програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт 2010-2020
(НПРПОТ 2010-2020), а именно, че „нереформирането на българските приста-
нищни отношения досега доведе до изоставане на целия бранш по отношение
на техническото и технологичното обновление и оттам на допълнителна загуба
на позиции в конкуренцията с пристанищата в Констанца и Солун”.

Идеята за преместване, преструктуриране и цялостно реформиране на
пристанище Варна не е от вчера. За нея се загатва от края на миналия век, но по
една или друга причина реализацията й до момента е на нулево ниво. Като една
8 PSA, HPH, DPW, APM.
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от основните причини би могла да се посочи недобрата научна обосновка на
подобен ход – нещо, за което в следващото изложение ще бъде направен опит
за подобрение, без претенции за пълна изчерпателност. Определено може да се
твърди, че актуалността и все по-назряващата необходимост от такава рефор-
ма са видни, поради посочените по-долу мотиви, както и че тя би била една
голяма, но разумно аргументирана инвестиция в бъдещето.

Сегашното местоположение на пристанище Варна-Изток има своите положи-
телни страни, но определено крие и немалко негативи. Сред отрицателните му страни
биха могли да се посочат проблемите (за порта и за града), свързани с „прекалено
централното” му разположение, а оттам и невъзможността за разширяването му.
Също така, не бива да бъдат подминати и ограничената му пропускателна способ-
ност, поради недостатъчно газене, трудности при маневрирането, остарели и нена-
деждни кейови стени и т.н. Ето защо би могла да се аргументира една конкретна
идея за построяване на ново пристанище, което да поеме дейностите на сегашния
порт Варна-Изток. Едно логично становище е, че може би най-подходящото място
би бил брегът от езерото в близост до гара Тополи, като това се дължи на факта, че
то би неутрализирало до голяма степен почти всички гореописани негативи. Про-
учванията, обаче, показват, че там биха се появили проблеми, свързани със защи-
тена от закона природна зона. Поради тази причина, трябва да се посочи друго
подходящо място, носещо същите позитиви. Като такава позиция, с известни ус-
ловности, може да се приеме частта от езерния бряг под „Максуда”. Основните
аргументи са, че този район притежава всички предимства на сегашното местопо-
ложение на Варна-Изток, а същевременно ще премахне или сведе до минимум
много от отрицателните пунктове, цитирани по-горе. Проучванията сочат, че там
няма да възникнат проблеми, свързани със защитени от закона терени, както и с
такива, имащи неуточнена собственост. Отделно трябва да бъде посочено, че не
биха се срещнали каквито и да са трудности, свързани, както с дълбочината на
газене на морските съдове, така и с височината на Аспарухов мост, тъй като на
практика се използва част от трасето към Варна-Запад.

Ето и накратко част от мотивите, поради които може да се приеме, че
подобен ход би подобрил работата на пристанище Варна:

1. Запазва се (а в отделни пунктове се и подобрява) стратегическото раз-
положение на пристанището, тъй като:

а) практически не се изменя близостта му до главните водни пътища;
б) подобрява се дълбочината на водите (и възможностите за нейното

коригиране при необходимост);
в) по естествен път се подобрява защитата от течения и вълнения;
г) подобрява се близостта до основни центрове на производство и по-

требление;
д) усъвършенстват се наземните и въздушните транспортни възмож-

ности.
2. Подобрява се пристанищната инфраструктура, поради:

а) облекчено маневриране в порта;
б) нови, по-надеждни вълноломи, диги и кейови стени;
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в) усъвършенствана и оптимизирана структура (напр. брой и разполо-
жение на кейовите места);

г) нови, по-модерни и обширни паркинги, складове и офис сгради;
д) по-удобно и съвършено профилиране и специализиране на кейовите

стоянки.
3. Основна промяна на сега съществуващото пристанище Варна-Изток, с

цел оптималното използване на района.
а) като обоснован ход може да се предложи трансформирането му в

пасажерско, като това би допринесло изключително много за облаго-
родяването на централния район на град варна и би помогнало за
превръщането му във все по-атрактивна туристическа дестинация;

б) също така, разумно и аргументирано действие би било и премества-
нето на военноморска база – варна в т.нар. „стар” канал, в близост
до територията на военното поделение;

в) на освободеното място на военноморска база – варна би било це-
лесъобразно да се изгради модерно яхтено пристанище, което да е в
унисон с пасажерското;

г) с помощта и на частни инвеститори би следвало да се облагороди
района около пасажерското пристанище и да се изгради нова модер-
на структура – хотели, заведения за хранене и отдих, паркове и т.н.

Разбира се, подобна фундаментална реформа трябва да се провежда след
детайлно отчитане на всички плюсове и минуси, до които тя би могла да доведе.
В екипа, ангажиран и оторизиран за планирането и реализацията на подобен ход
от огромно обществено значение, би следвало задължително да фигурират спе-
циалисти от почти целия научен спектър - инженери, икономисти, архитекти, ста-
тистици и т.н. Тази разработка е скромна част от цялостния анализ, който следва
да бъде проведен и задълбочено обсъден на широка обществена основа.

Заключение

От изложените в статията обстоятелства става ясно, че пристанищата са
комплексни и многостранни структури, в които се извършват изключително
широк спектър от услуги. Именно поради тази причина, в пристанищния сектор
съществува много по-голям кръг модели за реформирането му, отколкото в ко-
ято и да е инфраструктура на друг интензивен сектор.

Тук е мястото да се подчертае основният принос на автора, а именно кон-
цептуалният модел за предислоциране на пристанище Варна-Изток. Полезнос-
тта на подобен модел е многопосочна, като той определено би могъл да се
използва като един контрапункт при дискусиите „за” и „против” изместването
на Варна-Изток.

Като извод от проведения анализ може да се посочи, че процесът на ре-
формиране е едно нелеко начинание, криещо определени рискове, основните от
които бяха посочени в статията, но все пак е дейност, която в повечето случаи
носи реална изгода и дивиденти както на обществото, така и на частните ком-
пании, ангажирани в този процес.
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Abstracts

In the article there are considered and analyzed various means and methods for reforming
seaports. The first part of the work is devoted to the possibilities for reorganization and
improvement of the broad and diverse spectrum of port services. Further on in the study there
are discussed the serious benefits and advantages of a successfully conducted port reform.
There is presented and substantiated a conceptual model for the reformation and future
development of port Varna-East.

ВОЗМОЖНОСТИ  РЕФОРМИРОВАНИЯ  МОРСКИХ  ПОРТОВ
(НА  ПРИМЕРЕ  ПОРТА  ВАРНА-ИЗТОК)
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Резюме

В статье рассматриваются и анализуются различные средства и методы для рефор-
мирования морских портов. Первая часть разработки посвящена возможностям переус-
тройства и усовершенствования широкого и разнообразного спектра портовых услуг.
Дальше в исследовании рассматриваются серьезные выгоды и преимущества успешно
проведенной реформы порта. Представлена и обоснована концептуальная модель ре-
формирования и будущего развития порта Варна-изток.


