
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА 

НА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 4 „ИНОВАЦИИ В 

УПРАВЛЕНИЕТО И УСЛУГИТЕ - ВНЕДРЯВАНЕ НА МОДЕРНИЗИРАНА 

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА, ПОДОБРЯВАНЕ НА 

БЕЗОПАСНОСТТА И СИГУРНОСТТА НА ТРАНСПОРТА“ НА ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014-2020 Г. 

Дирекция „Координация на програми и проекти” - Управляващ орган на 

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) 

кани Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” (ИАППД), 

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ), Агенция „Пътна 

инфраструктура” (АПИ), Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИАМА),  

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и „Метрополитен” ЕАД (НКЖИ) 

конкретни бенефициенти по оста да представят проектни предложения като ОБЯВЯВА 

процедура на директно предоставяне:  

BG16М1OP001-4.001 „ИНОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО И УСЛУГИТЕ - 

ВНЕДРЯВАНЕ НА МОДЕРНИЗИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА ТРАФИКА, ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И СИГУРНОСТТА НА 

ТРАНСПОРТА“ 

  

Специфичните цели на процедурата са „Подобряване на управлението на 

транспорта чрез внедряване на иновативни системи” и „Подобряване на управлението на 

железопътната мрежа“. 

Процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се 

реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република 

България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 

е 136 143 980,69 лева, разпределени по области на интервенции, както следва: 

лева 

 Бенефициент Измерение 1 

Област на 

интервенция 

Подкрепа от 

ЕФРР по 

Област на 

интервенция 

Национално 

финансиране 

(НФ) по 

Област на 

интервенция 

Подкрепа от 

ЕС (ЕФРР) и 

НФ по Област 

на 

интервенция 

 Метрополитен 043. Инфраструктура 

за екологосъобразен 

градски транспорт и 

насърчаване 

(включително 

оборудване и 

подвижен състав) 

7 362 168,05 1 299 207,01 8 661 375,06 

Приоритетна ос 

Приоритетна ос 4  ДППИ 
039. Морски 

пристанища (TEN-T) 

12 943 193,98 2 284 094,55 
15 227 288,53 



„Иновации в 

управлението и 

услугите - 

внедряване на 

модернизирана 

инфраструктура 

за управление на 

трафика, 

подобряване на 

безопасността и 

сигурността на 

транспорта“ 

ИАППД 

041. Вътрешни 

водни пътища и 

пристанища (TEN-T)  

22 762 307,46 4 016 877,79 26 779 185,25 

НКЖИ  

АПИ 

ИАМА 

ДППИ 

 

 

 

044. Интелигентни 

транспортни системи 

(включително 

въвеждане на 

управление на 

търсенето, системи 

за събиране на такси, 

ИТ системи за 

наблюдение, 

контрол и 

информиране) 

72 654 711,75 12 821 420,10 85 476 131,85 

  115 722 381,24 20 421 599,45 136 143 980,69 

 

Допустими по процедурата са проекти, посочени в програмата включващи 

следните дейности: развитие на информационни системи в корабоплаването, 

надграждащи съществуващите системи и системите в процес на изграждане, доставка на 

мултифункционални плавателни съдове, развитие на информационни системи за 

управление на автомобилния трафик, модернизация и изграждане на съоръжения за 

приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища с национално значение,  

развитие на системи за управление на железопътното движение, оборудване на метро 

станции по линия 1 и линия 2 на метрото в София с автоматични перонни преградни 

врати. Планира се използването на техническа помощ за подготовката/завършване на 

подготовката на проектите, включени за финансиране по приоритетната ос 4,  

включително изготвяне или актуализация на: проучвания, анализи „разходи-ползи”, 

оценки на въздействието върху околната среда, проектиране и др. 

Подаването на проектните предложения по процедурата се извършва чрез 

попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез 

Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти 

на ЕС в България (ИСУН 2020) „на хартия“ (без използването на електронен подпис) или 

електронно (с използването на електронен подпис), чрез модула „Е-кандидатстване“ на 

следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. 

 Всички останали документи са придружителни към формуляра за кандидатстване 

и се подават на електронен или хартиен носител в Управляващия орган на ОПТТИ 

дирекция „Координация на програми и проекти” в Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията на следния адрес: София 1000, ул. „Дякон 

Игнатий” № 9-11. 

 Процедурата на директно предоставяне е без определен краен срок за 

кандидатстване, но проектни предложения могат да бъдат подавани не по-късно от 

31.12.2020 г. 

  

Предоставяне на допълнителна информация:  



Конкретните бенефициенти могат да задават допълнителни въпроси и да искат 

разяснения във връзка с Насоките по ОПТТИ писмено и на електронна поща: 

programming@mtitc.government.bg в срок до три седмици преди изтичането на срока за 

кандидатстване 31.12.2020 г. 

  

Насоките по ОПТТИ са публикувани на интернет адреса на оперативната 

програма: www.optransport.bg, както и на Единния информационен портал за обща 

информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.  
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