
 Резюме за      
гражданите 2021 г. 

ОП „Транс�ор� � �ранс�ор�на
�нфрас�ру��ура“ 



1 557 510 950

ФИНАНСОВО
ИЗПЪЛНЕНИЕ

1 045 465 943

930 273 920

1 789 123 639

ДОГОВОРЕНИ
СРЕДСТВА

СЕРТИФИЦИРАНИ
РАЗХОДИ

ОБЩ БЮДЖЕТ 

58%

през 2021 г.

Изплатени средства по
ОПТТИ 

РЕАЛНО
ИЗПЛАТЕНИ



ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ ПРЕЗ 2021 г.

 През 2021 г. стартираха строителните
дейности в 37 км участък между
Оризово и Михайлово. Планира се
скоростта на влаковете да достигне до
160 км/ч. Това ще позволи преминаване
през отсечката за 15 минути, вместо за
45. Работи се по новaта сграда на гара
Оризово и по съществуващата гара
Чирпан. В ход е строителството на
четири надлеза в района на гарите Хан
Аспарух, Нова Загора, Черноград и
Айтос. Продължава изграждането на
системите за сигнализация и
телекомуникация.
Рехабилитацията на жп участъци по
линията Пловдив – Бургас ще подобри
качеството на жп мрежата, ще осигури
по-високи нива на безопасност и
сигурност.

 
Пловдив –Бургас, 

Фаза 2
 

През 2021 г. стартира изграждането на най-
дългия двутръбен железопътен тунел на
Балканите с дължина 7 км. Той е част от 20 км
жп участък Елин Пелин - Вакарел. 
С модернизацията на жп инфраструктурата в
участъка Елин Пелин – Костенец ще бъдат
постигнати скорости на движение от 160 км/ч за
пътническите влакове и 120 км/ч за товарните.
Проектът ще удовлетвори европейските
изисквания за модерен железопътен транспорт
и бърза жп връзка за 53 хиляди жители,
живеещи в района на Елин Пелин и Костенец.

 
Елин Пелин –

Костенец, Фаза 1 
 

Трасето е част от проект „Модернизация на жп линия София-
Драгоман - Сръбска граница“.
В участък Волуяк - Петърч ще бъде удвоена около 12 км жп линия,
както и ще се изгради нова жп гара и нова спирка Костинброд. 
Строителството на участък Петърч - Драгоман предвижда удвояване
на 17 км жп участък и модернизация на 6,5 км единична жп линия,
както и изграждане на нова жп гара Сливница и ново приемно здание в
Петърч.

 
 

 
Волуяк – Драгоман,

Фаза 1
 
 



МОДЕРНИЗИРАНИТЕ ЖП ГАРИ ПРЕЗ 2021 г.

85% 46% 0%

Модернизираната жп гара е въведена в
експлоатация през 2021 г. Извършено е
цялостно apxитeĸтypнo oбнoвлeниe с
виcoĸoĸaчecтвeни и eнepгoeфeĸтивни
мaтepиaли, монтирани са
информационни табла с цел осигуряване
на по-добра визуална ориентация за
пътниците. Дo вcичĸи нивa нa гapoвия
ĸoмплeĸc e ocигypeн дocтъп зa лицa c
нaмaлeнa пoдвижнocт. Извършена е
подмяна на настилките в района на
гарата, както и дейности по озеленяване,
паркоустройство и благоустройство на
площите. 

Казичене

През 2021 г. гаров комплекс Карнобат е изцяло
обновен. Ремонтирани са пешеходният подлез,
чакалнята, гаровият перон, изграден е паркинг,
подменени са изцяло настилките и облицовките,
доставено е ново обзавеждане и е обособена
стая за майки с деца. Поставени са LED
осветление, табели за визуална комуникация,
изградени са системи за видео и
пожароизвестяване, инсталирани са асансьори.
Модернизираната гара осигурява комфортна,
безопасна и достъпна среда за пътниците и
персонала.

Карнобат

жп гара 
Искър

жп гара 
Стара Загора

жп гара
Нова Загора



ПЪТЕН ТРАНСПОРТ ПРЕЗ 2021 г.

АМ „Струма“

През 2021 г. приключи строителството на горната част
на 15 000-тонния мост при тунел „Железница“ на АМ
„Струма“, Лот 3.1. Мостът се изгражда по една от най-
сложните технологии в строителството на този тип
конструкции, за да се гарантират неговите здравина и
устойчивост. Продължиха и строителните работи по
тунел „Железница“. Съоръжението ще разполага със
системи за енергоспестяващо осветление, вентилация,
видеонаблюдение, пожароизвестяване, управление на
трафика, аварийни SOS кабини, аудио и
радиооповестяване и електронна система за контрол
на достъпа. Очаква се с пускането в експлоатация на
Лот 3.1 на АМ „Струма“ от Симитли до тунел
„Железница“ да се намалят няколко от кръстовищата
на едно ниво, като по този начин се повишат
сигурността, безопасността, скоростта и комфорта на
пътуването в региона. 

 

100% 90% 74%

ТУНЕЛ "ЖЕЛЕЗНИЦА" УЧАСТЪК  
 "БЛАГОЕВГРАД-КРУПНИК"

УЧАСТЪК
 "КРЕСНА-САНДАНСКИ"



МЕТРОТО ПРЕЗ 2021 г.

През 2021 г.  участъкът от ул. „Житница“ до Горня Баня на Линия 3 на
софийското метро е въведен в експлоатация. Изградени са метроучастък с
дължина 3,8 км, 4 нови метростанции и жп спирка „Горна баня“ на жп линията
София – Перник, в т.ч. връзка с метростанция „Горна баня“. С изграждането на
Линия 3, метрото свързва не само кварталите Горна баня и Овча купел с
центъра на града, но и улеснява достъпа до столицата на пътуващите по жп
направлението „София – Перник - Кулата“. 
Над 5 000 пътуващи на ден преминават през метростанция „Горна баня“. Само
с този участък на модерната градска железница, годишно се спестяват над
700 тона вредни емисии. Над 46 000 пътници на ден ползват Линия 3 на
софийското метро. 
По ОПТТИ се изграждат и автоматични перонни преградни врати по Линия 1 и
2 на метрото. Към края на 2021 г. такива са въведени в експлоатация за 7
метростанции. 

Линия 3 на Метрото 



Проектът за модернизация и
оптимизация на дейностите по
рехабилитация на
корабоплавателния път на река
Дунав има за цел да намали броя на
критични участъци с лимитиращи
дълбочини, което да доведе до
нормален трафик по вода.
През 2021 г. е доставена драгата
„Янтра“ – първият специализиран
кораб, който дава възможност за
ефективна и ефикасна поддръжка
на корабоплавателния път.
Специализираното оборудване се
допълва от новопостроен понтон и
доставен несамоходен шалан

ИА „Проучване и поддържане на река Дунав”

 

ВОДЕН ТРАНСПОРТ ПРЕЗ 2021 г.

През 2021 г. ДППИ постигна сериозен
напредък и в рамките на проект „Доставка,
монтаж и въвеждане в експлоатация на
пристанищни приемни съоръжения в
българските пристанища за обществен
транспорт с национално значение“.
Изградени са закрити площадки с приемни
съоръжения за разделно събиране на
отпадъци от корабоплавателната дейност
в Русе, Лом, Силистра, Варна и Бургас. 

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

 



YOUTUBE
2 388 абона�а

FACEBOOK
2 651 абона�а

INSTAGRAM
535 абона�а

WWW.EUFUNDS.BG
66 230 ун��а�н� �осе�ен�я

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ
през 2021 г. 

2 ,1 млн достигнати потребители в
Youtube

1,4 млн достигнати потребители 
 във Facebook

0,6 млн достигнати потребители  в
Instagram



ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ
през 2021 г. 

печатни  
онлайн издания 

социални каналиНАЦИОНАЛНА МЕДИЙНА
 КАМПАНИЯ 

 радио ефир  
социални медии

подкастРЕГИОНАЛНА РАДИО
 КАМПАНИЯ

141 броя публикации 

55 тематични статии 

11 млн импресии

150 931 уникални прочити

излъчени 3 100
информационни материали

1, 8 млн слушатели на месец

716 споделени публикации
онлайн


