
XVI Комитет за наблюдение на

Оперативна програма

„Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 г.



ПРОЕКТИ

1 BG16М1ОР001-4.001-0005 „Техническа

помощ за подготовката и реализацията на

проект „Доставка, монтаж и въвеждане в

експлоатация на пристанищни приемни

съоръжения (ППС) в българските

пристанища за обществен транспорт с

национално значение“ - Приоритетна ос 4

2

BG16М1ОР001-5.001-0025 „Специализирани

обучения за повишаване капацитета на

служителите на Държавно предприятие

„Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) в

качеството му на бенефициент по ОПТТИ 2014 –

2020 г.“ - Приоритетна ос 5

3

BG16M1OP001-5.001-0026 „Осигуряване на
техническа помощ за подготовка на проекти за
следващия програмен период 2021 - 2027 г.“ -
Приоритетна ос 5

4

BG16M1OP001-4.001-0015 „Доставка, монтаж

и въвеждане в експлоатация на пристанищни

приемни съоръжения (ППС) в българските

пристанища за обществен транспорт с

национално значение“ - Приоритетна ос 4



ПРОЕКТИВ ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ПО ПРИОРИТЕТНАОС 4

BG16М1ОР001-4.001-0005 „Техническа помощ за подготовката и
реализацията на проект „Доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в
българските пристанища за обществен транспорт с национално
значение“

Договор за БФП №: ДОПТТИ-3 от 20.02.2018 г.
Стойност на БФП: 1 320 000,00 лв.
Срок на изпълнение на проекта: 31.08.2023 г.

Основната цел на проекта е осигуряване на висококвалифицирана и
специфична консултантска помощ за подготовка и реализация на
инвестиционен проект, чрез който се цели да бъде подобрено
управлението на околната среда в областта на водния транспорт.



ПРОЕКТИВ ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ПО ПРИОРИТЕТНАОС 4

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Договор № ДЕП-27/26.10.2018 г. с „ПОРТ КОНСУЛТ“ ДЗЗД на стойност 1 193 000,00 лв. за изпълнението 
на основните дейности от проекта.

Дейности 1, 2 и 3 от сключения договор са изпълнени.

Дейност 4 е в процес на изпълнение и предвижда: мониторинг и контрол в процеса на доставката и 
инсталацията на оборудването; мониторинг и контрол в процеса на внедряване на ИИП; организиране
на целево обучение, срещи и семинари.

Дейностите по сключения договор са изпълнени на 80%.

Верифицирани разходи по проекта към 15.11.2021 г.: 933 124,77 лв.



ПРОЕКТИВ ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ПО ПРИОРИТЕТНАОС 4

BG16М1ОР001-4.001-0015

„Доставка, монтаж и въвеждане в

експлоатация на пристанищни

приемни съоръжения (ППС) в

българските пристанища за обществен

транспорт с национално значение

Договор за БФП №: ДОПТТИ-6/07.10.2020 г. и

Анекс № 1 ДОПТТИ-8/08.11.2021г.

Стойност на БФП: 12 782 782,88лв.

Срок на изпълнение на проекта: 30.10.2022 г.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА СА:

Подобряване на управлението на транспорта чрез внедряване на

иновативни системи;

Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с

недостатъчен капацитет в ключови мрежови инфраструктури.



ПРОЕКТИВ ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ПО ПРИОРИТЕТНАОС 4

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Договор № ДЕП-19/18.09.2020 г. за „Доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на ППС в българските речни и морски 

пристанища за обществен транспорт с национално значение“, с 

Изпълнител „ИДЕА СЕРВИЗ“ ЕООД, на обща стойност 64 730,00 лева 

без ДДС;

С ППП от 21.07.2021г. Изпълнителят е предал и въвел в експлоатация 

съоръженията, съгласно чл.3, ал.2 от сключен договор № ДЕП-19 от 

18.09.2020г.

Договорът е изпълнен.

Договор № ДЕП-3/07.04.2020 г. за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на съоръжения за превенция и

реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в българските речни и морски пристанища за

обществен транспорт с национално значение“, с Изпълнител „Ламор Корпорейшън Аб“, на обща стойност 9 203 999,00 лв.

без ДДС;

Всички доставки, предмет на договора са извършени, въведени в експлоатация и е осъществена проверка

на функциалността им. Проведени са обучения в периода 19-21.10.2021г.

Подписан е окончателен приемо-предавателен протокол с дата 22.10.2021г.

Договорът е изпълнен.





СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Договор № ДЕП-20/21.09.2020 г. за

„Изпълнение и внедряване на интегрирана

иформационна платформа в българските

пристанища“, с Изпълнител ДЗЗД

„Стемо ИИС“, на обща стойност 3 492 770, 51

лв. без ДДС;

Договорът е в процес на изпълнение, като

дейностите по него са изпълнени на 80%.

Изпълнени са етап 1, 2 и 3 и 4 от сключения

договор.

Предстои изпълнението на Етап 5 „Обучение “.

ПРОЕКТИВ ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ПО ПРИОРИТЕТНАОС 4



ПРОЕКТИВ ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ПО ПРИОРИТЕТНАОС 4

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Договор № ДЕП-3/15.03.2021 г. за „Мерки за публичност, информация и комуникация по проект BG16M1OP001-

4.001-0015“ с Изпълнител „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, на обща стойност 19 980,00 лева, без ДДС.

Договорът е в процес на изпълнение, проведено е публично
събитие на 20.04.2021 г., анонсиращо началото на проекта.
Изготвен е медиен мониторинг по проекта, изработени са и са
поставени временни информационни билбордове.

Верифицирани разходи по проекта към 15.11.2021 г.: 
9 591 268,23 лв.



BG16М1ОР001-5.001-0025 „Специализирани

обучения за повишаване капацитета на служителите на

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

(ДППИ) в качеството му на бенефициент по ОПТТИ 2014

– 2020 г.“

Договор за БФП №: ДОПТТИ-6 от 17.09.2019 г.

Стойност на БФП: 973 700,00 лв.

Срок на изпълнение на проекта: 30.07.2022 г.

Основната цел на проекта е повишаване капацитета

на служителите на ДП „Пристанищна инфраструктура“,

ангажирани с процеса на подготовката, изпълнението,

управлението и мониторинга на проекти по ОПТТИ.

ПРОЕКТИВ ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ПО ПРИОРИТЕТНАОС 5



СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПРОЕКТИВ ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПО ПРИОРИТЕТНАОС 5

ДЕП-5/30.04.2020 г. с предмет „Провеждане на специализирани обучения за 

повишаване капацитета на служителите на Държавно предприятие 

„Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ)“ на стойност 883 700,00 лв. без 

ДДС.

Към момента по проекта:

По Дейност 1. „Провеждане на общи и специализирани обучения, работни

срещи и учебни визити за служителите на ДППИ“ са проведени 33

обучения от заложените 74 тематични мероприятия - обучения, работни

срещи и учебни визити за служители на ДППИ;

По Дейност 3. „Информация и комуникация“ Изпълнителят е изготвил

необходимите материали за провеждане на обученията.

Процентното изпълнение на проекта е 45 %.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат обучени 80 броя 

служители на ДППИ, което е почти 25 % от персонала на предприятието.

Верифицирани разходи по проекта към 15.11.2021 г.: 373 513,69 лв.



ПРОЕКТИВ ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ПО ПРИОРИТЕТНАОС 5

BG16М1ОР001-5.001-0026 „Осигуряване на техническа помощ за

подготовка на проекти за следващия програмен период 2021 - 2027 г.“

Договор за БФП №: ДОПТТИ-4/06.08.2020 г.

Стойност на БФП: 2 671 900,00 лв.

Срок на изпълнение на проекта: 31.10.2023 г.

Основната цел на проекта е подпомагане на ДП „Пристанищна

инфраструктура“ в качеството му на бенефициент при подготовката на

проекти за следващия програмен период.



ПРОЕКТИВ ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ПО ПРИОРИТЕТНАОС 5

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЕП-4/31.05.2021 г. с "БЪЛГАРСКА КОНСУЛТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ" 

ЕООД“ на стойност 2 099

960,00 лв.без ДДС.

Срок на договора – 30.09.2023 г.



ПРОЕКТИВ ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ПО ПРИОРИТЕТНАОС 5

В обхвата на проекта се предвижда изпълнението на следните дейности за подготовка на бъдещи

проекти, съгласно приоритизиран и допълнен списък на ДППИ:

Изготвяне на предпроектни проучвания за реализацията на до 9 проекта;

Изготвяне на Анализи „разходи – ползи“ (АРП) / Анализ за социално-икономическата ефективност на

проектите / Анализ за ефективност на разходите или друг аналогичен инструмент, приложим за периода

2021-2027 г. за до 9 проекта;

Изготвяне на документи, свързани с процедурите за околна среда и по-конкретно за дейностите,

свързани с прилагането на превантивните механизми за опазване на околната среда (ОВОС) за

проектите, предвидени за финансиране за периода 2021 – 2027 г. (където е приложимо);

Изготвяне на документи (вкл. формуляри за кандидатстване и технически спецификации), необходими

за кандидатстване за до 9 проекта, съгласно приетите регламенти и директиви за програмен период

2021-2027 г.

Верифицирани разходи по проекта към 15.11.2021 г.: 35 329,10 лв.



Сключен е договор № ДЕП-4/24.04.2020 г. с избрания изпълнител „АКТУАЛ-

И.Т.ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕАД на стойност 8 920 911,00 лв. без 
ДДС, със срок на изпълнение 24 месеца.

Изпълнение по дейности:

Дейност 1: Разработка на системен проект – дейността е изпълнена.

Дейност 3: Внедряване на специализиран Софтуер – дейността е в 
процес на изпълнение.

ПЛАНИРАНИ ПРОЕКТИ

ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027 Г.

„Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в 
българските пристанища (PORT COMMUNITY SYSTEM - PCS)”



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Анна Натова

Директор на дирекция „Управление на проекти“ 

ДП „Пристанищна инфраструктура”


