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Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите, съ-финансирани от Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство 

   
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014 – 2020 г. 

2015 ГОДИНА 
 

№ Наимено-
вание на  

процедурата 

(проекта)  

Цели на 
предоставяната 

БФП по  
процедурата 

(проекта) 

Вид 
процедура 

за 
предоста-
вяне на 

БФП1 по 
чл. 3 от 
ПМС № 

107/2014 г. 

Извършване 
на предвари-

телен               
подбор на 
концепции   
за проектни 
предложе-

ния2 

Общ размер на 
БФП  по 

процедурата  
/лв./ (проекта) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допусти-
ми дейности 

Категории 
допустими разходи3 

Макси-
мален  

% на съ-
финанси

ране4 

Дата на 
обявява-

не на 
процеду-

рата5 

Краен срок за 
подаване на 

проектни 
предложения6 

Представлява ли 
процедурата/част           

от нея7: 

Размер на БФП за 
проект /лв./8 

Държав-
на 

помощ9 

Минимал-
на                

помощ10 

Мини-
мален 

максимален 

Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа“ 

 

Рехабили-
тация на 
железо-
пътната 
линия 
„Пловдив 
-Бургас”, 
Фаза 2 

Интегрирано 
развитие на 
железопът-
ната 
транспортна 
мрежа на 
страната, 
като част от 
Транс-

ДП11 не 501 868 021 НКЖИ12 

Изграждане, 
модернизация, 
рехабилитация, 
електрификация и 
внедряване на 
сигнализация и 
телекомуникации 
на железопътни 
участъци по 

- подготовка и 
проектиране; 

- СМР; 
- доставка на  

машини и 
съоръжения; 
-техническа 

помощ за 
управление и 

90 n/a 30.09.2015  не не n/a 501 868 021 

                                                
1 Безвъзмездна финансова помощ. 
2 Отбелязва се „да“ или „не“. 
3 В съответствие с ПМС № 119820.05.2014 г. 
4 Максимален % на съфинансиране от допустимите разходи за проекта. 
5 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор. 
6 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите. 
7 Отбелязва се „да“ или „не“. 
8 Ако е приложимо. 
9 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
10 По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis 
(ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.). 
11 ДП – директно предоставяне; 
12 НКЖИ – Национална компания „Железопътна инфраструктура“. 
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европейската 
транспортна 
мрежа 
посредством 
повишаване 
качеството 
на 
железопътна-
та 
инфраструк-
тура и 
привличане 
на 
пътнически и 
товарен 
трафик 

„основната” и 
„разширената” 
Трансевропейска 
транспортна мрежа 

изпълнение на 
проекта; 

-публичност;               
-надзор по време 

на 
строителството. 

Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа“ 

 

АМ 
„Струма” , 
лот 3 
„Благоев-
град -
Сандан-
ски”  

Интегрирано 
развитие на 

пътната 
транспортна 

мрежа на 
страната, 

като част от 
“основната” 

и 
„разширенат

а” Транс-
европейска 

транспортна 
мрежа чрез 

отстраняване 
на „тесните 
места” по 
пътната 
мрежа 

ДП не 1 466 872 500 НКСИП13 Изграждане и 
модернизация на 
участъци от 
пътната 
инфраструктура 
по „основната” и 
„разширената” 
Трансевропейска 
транспортна 
мрежа. 

-подготовка и 
проектиране; 

- СМР; 
- доставка на  

машини и 
съоръжения; 
-техническа 

помощ за 
управление и 

изпълнение на 
проекта; 

-публичност;             
-надзор по време 

на 
строителството. 

100 n/a 31.03.2015 не не n/a 1 466 872 500 

 

АМ 
„Хемус”  
 (от 
Ябланица 
до 
Белокопи-
тово) 

ДП не 1 525 547 400   НКСИП 100 n/a 31.03.2015 не не n/a 1 525 547 400 

                                                
13 НКСИП – Национална компания „Стратегически  инфраструктурни проекти“. 
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Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт“ 

 

Изгражда-
не на 
трети 
метро-
диаметър 
на 
метрото в 
София” 

Устойчива 
мултимодална 

градска 
мобилност 

(нисковъгле-
родни градски 
транспортни 

системи) 

ДП не 847 852 305 Метрополи-
тен ЕАД 

Разширяване на 
метрото в София 
и създаване на 

нови 
интермодални 

връзки за 
пътници в 

обществената 
транспортна 
система на 

София  

-подготовка и 
проектиране; 

- СМР; 
- доставка на  

машини и 
съоръжения; 
-техническа 

помощ за 
управление и 

изпълнение на 
проекта; 

-публичност;       
-надзор по време 

на 
строителството. 

90 n/a 31.03.2015 не не n/a 847 852 305 
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Процедури, по които се предоставя БФП за интегрирани проектни предложения 

№  Наимено-
вание на  

процедурата 

Цели на 
предоста-

вяната БФП 
по 

процедурата 

Вид процедура 
за предоста-
вяне на БФП 

по чл. 3 от 
ПМС № 

107/2014 г. 

Извършване 
на предва-

рителен 
подбор на 

концепции за 
проектни 

предложения14 

Програми, 
по които се 
предоставя 

БФП по 
процедурата 

Водеща 
програма15 

Общ размер 
на БФП  по 
процедурата 

/лв./ 

Допустими 
кандидати 

Примерни 
допустими 
дейности 

Категории 
допустими 

разходи 

Максимален 
% на съ-

финансиране 

Дата на 
обявяване на 
процедурата16 

Краен срок за 
подаване на 

проектни 
предложения

17 

Представлява ли 
процедурата/част от 

нея18: 

Размер на БФП 
за интегриран 

проект – общо и 
по програми 

/лв./19 
държавна 
помощ20 

минимална  
помощ21 

мин. макс. 

                  
                  
                  
                  
                  

 

                                                
14 Отбелязва се „да“ или „не“ 
15 По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Постановление № 107 на Министерския съвет от 2014 г. 
16 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор. 
17 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите. 
18 Отбелязва се „да“ или „не“ 
19 Ако е приложимо. 
20 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
21 По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането ма Европейския съюз към помощта de minimis 
(ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.). 


