




713 млн. евро жп инфраструктура

560 млн. евро пътна 
инфраструктура

424 млн. евро метро и 
интермодалност

45 млн. евро иновации в 
управлението и услугите





„Пловдив – Бургас, Фаза 2“жп участък „Елин Пелин – Костенец“

През 2020 г. бе официално пуснат в експлоатация участъкът
„Скутаре - Оризово“. Pexaбилитиpaни ca жeлeзният път и ĸoнтaĸтнaтa
мpeжa в yчacтъĸa, cиcтeмитe зa cигнaлизaция и тeлeĸoмyниĸaция,
пpиeмнитe здaния и тexничecĸитe cгpaди в гapи Maнoлe и Бeлoзeм.
Изгpaдeнa е пacapeлĸa, рехабилитирана е cпиpĸa Oпълчeнeц c
ocигypeн дocтъп нa лицa c нaмaлeнa пoдвижнocт.

Всички основни договори по проекта са сключени и се планира
дейностите по тях да бъдат завършени до края на 2023 г. В рамките
на проекта предстои да бъде възложено изпълнението на 24 пътни
надлези/подлези.

През 2020 г. бяха сключени договорите за изпълнението на
трите обособени позиции по проект „Модернизация по жп линия
София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“ и
проектирането е в ход.

С петото изменение на ОПТТИ, се предвижда част от проекта да
бъде изпълнен със средства по настоящата програма, съответно
останалите дейности ще бъдат завършени в рамките на
Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г.

жп гара „Белозем“

жп гара „Маноле“

жп мост Маноле



жп гара Карнобат - визуализация

Реконструираният гаров
комплекс Подуяне бе открит
на 22.12.2020 г. В рамките на
проекта са реставрирани
декоративните елементи от
фасадата, орнаментите по
стените в чакалнята, като
напълно е запазена тяхната
автентичност. Съхранен е и
вграденият в чакалнята
павилион, който е
емблематичен за сградата.

Гаров комплекс Карнобат е
завършен на 99%. При
изпълнението на ремонта е
извършено пълно обновяване на
приемното здание, изградени са
нови енергоефективни и
високотехнологични модерни
инсталации – електрическа,
отоплителна, вентилационна,
климатична, ВиК, охранителна,
видеонаблюдение, оповестителна.

За жп гара Казичене са изпълнени 98% от
планираните дейности, за жп гара Искър -
75%, за жп гара Стара Загора – 15%.

През 2020 г. бе сключен договорът за
изпълнението на реконструкцията на гаров
комплекс Нова Загора.

Значителен напредък през 2020 г. при реконструкцията на гаровите комплекси - Искър, Подуяне, Казичене и Карнобат.



„Железница” е най-дългият пътен тунел, изграждан досега в
България. Той е с две отделни тръби за движение в посока, като
дължината на всяка е около 2 км.

Тунелът се изгражда по нов австрийски метод. Строителните
дейности започнаха през м. октомври 2019 г., като на обекта се
работи денонощно и без прекъсване. В края на 2020 г. са
изпълнени над 50% от дейностите.

Виадуктът, който се намира преди „Железница", в посока от
София към Кулата се изгражда по технологията „потактово
избутване". През 2020 г. завърши избутването на платното за
София.

Мостът преминава над 6 препятствия - р. Струма, път Е79,
съществуващата и бъдещата жп линия, общинския път и над
обслужващия път на тунела.

AM „Струма“ 



8 км метролинии и 8 метростанции по проекта за централния
участък от ул. „Житница“ до бул. „Владимир Вазов“ бяха пуснати в
експлоатация през м. август 2020 г. За първи път в страната са
внедрени обезопасителните автоматични предпазни врати срещу
инциденти.

Пътниците на новите 8 станции в перспектива ще са около 60 000
дневно, а времето за пътуване от МС „Красно село” до центъра е около
7 минути.

20-те нови метровлака, финансирани по ОПТТИ са доставени в
новопостроеното метродепо „Земляне“ и ще обслужват цялата Линия
3 на метрото. Мотрисите са най-ново поколение и имат опция за
автоматично управление без машинист.

МС „Театрална“ МС „Хаджи Димитър“ 

МС „Медицински университет“ 

МС „Патриарх Евтимий“ 

МС „Красно село“ 

МС „бул. България“ 

МС „НДК 2“ 

МС „Орлов мост“ 



Работи се усилено за финализирането на Етап IІ – участък „ул.
Житница – ж.к. Овча купел – Околовръстен път“ на Линия 3.

Участъкът ще бъде пуснат в експлоатация в края на м. април 2021
г., след успешно приключване на необходимите тестове и пробни
изпитания.

С пускането на Етап II, метрото в София ще свързва не само
кварталите Горна баня и Овча купел с центъра на града, но и
пътуващите по жп направлението „София-Перник-Кулата“.

Прогнозите сочат, че с новите 4 станции, метрото ще превозва
първоначално още около 25-30 000 пътници, а в перспектива
тяхната бройка ще нарастне на 45 000 пътници дневно.

МС „Овча Купел“ МС „Мизия“ МС „Овча Купел II“ 

МС „Горна Баня“ 



През 2020 г. успешно приключи изпълнението на проекта за VTMIS-4 и за
всички 22 обекта в неговия обхват бяха издадени разрешения за ползване.
Чрез Информационните центрове във Варна и Бургас се осигурява по-бързо
информационно обслужване на пристанищата чрез подобряване на
организацията по обработка на документи.

През 2020 г. приключи и проучването за внедряване на интегрирана
информационна система при бедствия и аварии в българския морски район,
с което бяха подготвени всички необходими документи за самото
разработване и внедряване на системата.

ИА „Проучване и поддържане на река Дунав”

ИА „Морска администрация" 

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

По проекта за подобряване на корабоплаването по р. Дунав бе доставено
част от драгажното оборудване, както и бяха подписани договорите за
доставка на специализирано плавателно средство за драгиране за
осъществяване на тази дейност от ИАППД.



През 2020 г. се състоя втората вълна на национално-представително социологическо проучване.
Целта бе събиране на актуални данни за познаваемостта и одобрението на ОПТТИ, очакваните ползи от
проектите на програмата, както и най-подходящите комуникационни канали.

Данните показаха, че ОПТТИ е оперативната
програма в България, за която са чували най-много
български граждани на възраст над 15 г. – 44,3%.

Измежду тях 92% одобряват програмата и посочват
проектите в нея като едни от най-важните европейски
проекти, изпълнявани в страната.



В периода 14
септември – 15
ноември 2020 г. бе
проведена успешна
медийна кампания за
ОПТТИ в печатни и
онлайн медии. В
кампанията бяха
включени над 15
печатни издания -
национални и
регионални медии,
новинарски и бизнес
сайтове, електронни
пощи, социални мрежи
и платформи.

В края на 2020 г. бе организирана фотоизложба с кадри от 
проектите на ОПТТИ, като включените в нея пана 
представляваха съпоставка на избрани архивни снимки с 
вече изградените по програмата съоръжения и пътища. 

Изложбата беше разположена в центъра на столицата, в 
пространството между Народния театър „Иван Вазов” и 
Министерство на отбраната.



Официалният You tube канал на ОПТТИ има близо 780 хиляди гледания и над
1 800 абоната. През м. май 2020 г. стартира авторската рубрика на УО на
ОПТТИ - „Транспортирай се“, която отразява актуалната обстановка и
напредъка на проектите, финансирани по програмата.

Instagram профилът
на ОПТТИ има 280
абоната и повече от
207 публикувани
актуални снимки и
видеа от проектите
по програмата. През м. юли 2020 г. бе създаден профил на програмата във

FACEBOOK – най-популярната мрежа сред българските
потребители според социологическите проучвания. В края на 2020
г. има над 1 231 абоната и са качени 66 снимки и видеа.

Интернет сайтът на ОПТТИ e част от общия интернет портал за информация по управлението и
използването на Европейските структурните и кохезионни фондове в България. През 2020 г.
продължи публикуването на актуални новини и документи, свързани с изпълнението на ОПТТИ.


