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ДЕЙНОСТИ НА СЪВЕТА НА 
БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ 

БТПП 
• Консултантско бюро по  Индустриални отношения при БТПП – Колективно 

трудово договаряне  

• Организиране срещи на Чуждестранни търговски мисии с българския 
бизнес  

• Ежемесечни срещи на Съветите на Браншовите Организации и 
Инвестиции с участието на Посолство и Enterprise Europe Network 

• На 9 февруари 2021 се проведе кръгла маса за обсъждане на НПВУ – 
съорганизатори БТПП, КТ Подкрепя и RASTIA – пример за добро 
коопериране  

 

 



НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ 

ЧАСТ ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ 
• Плана полага основите на зелената и цифрова трансформация  

• Иновативна България 26%, Зелена България 35,6%, Свързана България 
21,9% и Справедлива България 16,5%  

• Сумата, определена за България, е в размер на 6,3 млрд. евро за 
периода 2021-2027 г. под формата на грант и възможност за 4,5 млрд. 
евро заем. 

• Транспортна Свързаност:  

• Цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност и 
енергийната ефективност по жп направления от основната и широкообхватната TEN-T мрежа 
266 млн.лв.;  

• Преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси и изграждане на интермодален 
терминал – Горна Оряховица 78 млн.лв.;  



НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ 

ЧАСТ ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ 
• Транспортна Свързаност:  

• Модернизация на тягови подстанции и секционни постове по протежение на основната и 
широкообхватната TEN-T мрежа, с изграждане на система за телеуправление и 
телесигнализация SCADA 273 млн.лв.;  

• Осигуряване на устойчива транспортна свързаност и услуга  по  електрифицирани и 
рехабилитирани ЖП участъци за 160км/ч, чрез закупуване на енергийно-ефективен и комфортен 
подвижен ЖП състав 217 млн.лв. общо 312 млн.лв;  

• Подобряване на безопасността на движение по пътищата в Република България чрез създаване 

на условия за устойчиво управление на пътната безопасност 12 млн.лв.;  

• „Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на участъци от Линия 3 на 
метрото в София“ 217 млн.лв. + 143 млн.лв. + 405 млн.лв национално съфинансиране;  

• Подкрепа за устойчива градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, 
функционални и енергийно ефективни транспортни системи 100 млн.лв. 

 

 



ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ С ЕВРО 
СРЕДСТВА В ЧАСТ ТРАНСПОРТ 

• Железопътен транспорт  

• завършване на модернизацията на жп отсечката Елин Пелин-Костенец; 

• модернизация на жп отсечките София-Перник и Перник-Радомир; 

• изграждане на жп връзка между България и Северна Македония; 

• доизграждане на съоръженията по жп линия Карнобат-Синдел; 

• внедряване на ERTMS, ниво 1 по линии, извън горепосочените. 

• 596 530 000,00 евро  



ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ С ЕВРО 
СРЕДСТВА В ЧАСТ ТРАНСПОРТ 

• Автомобилен транспорт 

 

• Автомагистрала „Струма“, лот 3.2  

• Обход на град Габрово, включително тунел под връх Шипка 

• Изграждане на АМ „Русе – Велико Търново“ 

• 590 190 000,00 евро  

 

 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 

 

 

• Д-р Людмил Иванов  

• +359878661160  

• brorg@bcci.bg 

• office@rastia.org  
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