
Проект: „Повишаване на административния капацитет
 на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”  за изпълнение на проекти

 по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”, BG161PO004-5.0.01-0054, финансиран със средства на ЕС
 чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”

Обща стойност на проекта: 546 000, 00 лв.
ЕФРР: 386 750,00 лв.
Национално съ-финансиране: 68 250,00 лв.
Собствени средства: 91 000, 00 лв.
Начало: 04.01.2011 г.
Край: 30.11.2012

„ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ

НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

Целта на проекта е повишаване на ефек-
тивността и ефикасността в дейността на Дъ-
ржавно предприятие „Пристанищна инфра-
структура” за като конкретен  бенефициент по 
ОП „Транспорт”. 

Чрез подобряване на административния ка-
пацитет и повишаване ефективността на рабо-
тата, проектът ще допринесе за подобряване на 
цялостната система за управление на средства-
та по ОП ”Транспорт” 2007-2013 г.

Проектът е обособен в две фази: 
ФАЗА 1: „Техническа помощ за Анализ на състо-
янието и оценка на административния капацитет 
на ДППИ, за подготовка, управление и контрол 
върху изпълнението на проекти, финансирани 

по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 
г.” – Фаза 1;
ФАЗА 2: „Техническа помощ за укрепване на ад-
министративния капацитет на ДП „Пристанищна 
инфраструктура” при подготовката, управление-
то, изпълнението и контрола на проекти, финан-
сирани по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.;

През м. януари 2011 г. приключи изпълнение-
то на първа фаза на проекта. Извършен е анализ 
на състоянието и на административно-функцио-
налната структура на ДППИ, преглед на работни-
те процеси, свързани с подготовката, управлени-
ето и контрола върху изпълнението на проекти по 
ОПТ, изготвена е оценка на нуждите от специа-
лизирано обучение на служителите, съобразно 



изпълняваните от тях функции свързани с подго-
товката и изпълнението на проекти по ОП „Транс-
порт”, както и преглед и оценка на вътрешните 
правила и процедури на бенефициента, относи-
ми към ОПТ и оценка на риска при управлението 
на проекти. 

В резултат на изпълнените дейности, съглас-
но чл. 115о, т.5 от ЗМПВВППРБ министърът на 
транспорта, информационните технологии и 

съобщенията одобри Правилник за устройство-
то, функциите и дейността на ДП „Пристанищна 
инфраструктура”, прилагащ резултатите от пър-
вия етап на проекта.

В предприятието е изградено администра-
тивно звено, ангажирано пряко с изпълнението 
на проекти.

За дейностите в обхвата на Фаза 2 чрез от-
крита процедура е избран изпълнител на втория 
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етап от проекта. Предстои да бъдат разрабо-
тени вътрешни нормативни документи, свърза-
ни с управлението и успешното изпълнение на 
проектите, финансирани по ОПТ, да организи-

ра специализирани обучения за служители на 
предприятието с оглед повишаване админист-
ративния капацитет за управление на проекти, 
финансирани със средства на ЕС.


