
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА 
НА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „РАЗВИТИЕ НА 
ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО „ОСНОВНАТА” И „РАЗШИРЕНАТА” 

ТРАНСЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА“ НА ОПЕРАТИВНА 
ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014-2020 Г. 

Дирекция „Координация на програми и проекти” в Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията - Управляващ орган на Оперативна 
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) кани -
 Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” и  Агенция 
Пътна инфраструктура”, конкретни бенефициенти по оста да представят проектни 
предложения като ОБЯВЯВА процедура на директно предоставяне:  

BG16М1OP001-2.001 „РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО 
„ОСНОВНАТА” И „РАЗШИРЕНАТА” ТРАНСЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА 

МРЕЖА – ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ“ 
 Специфичната цел на процедурата е „Отстраняване на „тесните места” по пътната 
Трансевропейска транспортна мрежа“. 

Процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се 
реализира с финансовата подкрепа Кофезионния фонд. Проектите следва да се 
изпълняват на територията на Република България. Общият размер на 
безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 293 939 462,62 лева. 

Допустими по процедурата са проекти, посочени в програмата и включващи 
следните дейности: Изграждане и модернизация на участъци от пътната 
инфраструктура по „основната” TEN-T мрежа. 

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 за кандидатстване по ОПТТИ писмено и на 
електронна поща: programming@mtitc.government.bg. 

Насоките за кандидатстване 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. 


