
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА 
НА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ИНТЕРМОДАЛНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗА НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И 
РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ 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 
„Метрополитен” ЕАД и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 
(НКЖИ), конкретни бенефициенти по оста да представят проектни предложения като 
ОБЯВЯВА процедура на директно предоставяне:  

BG16М1OP001-3.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛНОСТТА  
ПРИ ПРЕВОЗА НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ 

ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ 
  

Специфичните цели на процедурата са „Увеличение на използването на метро“ и 
„Увеличение на използването на интермодален транспорт“. 

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 831 342 799,74 лева, разпределени по области на интервенции, както следва: 

лева 
   Приоритетна ос 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 

 

Приоритетна ос 3  
„Подобряване на 
интермодалността 
при превоза на 
пътници и товари 
и развитие на 
устойчив градски 
транспорт” 

НКЖИ 035. Мултимодален 
транспорт  
(TEN-T) 

39 116 600,00 6 902 929,87 46 019 529,87 

Метрополитен 
ЕАД  

043. 
Инфраструктура за 
екологосъобразен 
градски транспорт 

и насърчаване 
(включително 
оборудване и 

подвижен състав) 

667 524 779,00 117 798 490,87 785 323 269,87 

Общо:  706 641 379,00 124 701 420,74 831 342 799,74 

 
Допустими по процедурата са проекти, , посочени в програмата включващи 

следните дейности: разширяване на метрото в София и създаване на нови 



интермодални връзки за пътници в обществената транспортна система на София, 
Изграждане на интермодален товарен терминал в гр. Русе, Реконструкция на ключови 
гарови комплекси по протежение на главните железопътни линии. 

 
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. 
  
 


