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Инвестираме във вашето бъдеще 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд за регионално развитие 

 
 

„Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) 

и държавния бюджет на Република България.” 

 

 

„Проектиране и внедряване на географска информационна 

система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура” 

BG 161PO004-5.0.01-0059 

финансиран със средства на ЕС чрез Оперативна програма 

„Транспорт” 2007 – 2013 г. по приоритетна ос „Техническа помощ” 
 

 

На 19.04.2011 г. ДП „Пристанищна инфраструктура” сключва 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с УО и е 

регистриран Договор с номер: ДОПТ-5/19.04.2011 г. Общата одобрена 

стойност на договора е в размер на 4 923 000.00 лева. 

Целта на проекта е да бъде изградена геоинформационна система, в 

която да се поддържат актуални данни за състоянието на пристанищната 

инфраструктура, площи, сгради, съоръжения, както и пътни и 

железопътни терминали, складове, прилежаща акватория и пр. Системата 

ще осигурява възможност за създаване и поддържане на база данни, 

както и за анализ на информация за пристанищата с национално 

значение.  Предвижда се ГИС-системата на пристанищната 

инфраструктура да поддържа обмен на данни с други информационни 

системи.  

С изпълнението на проекта ще бъдат създадени условия за 

оптимизиране на управлението на държавните активи в пристанищната 

инфраструктура, както и по-ефективното разходване на средства за 

поддръжка и модернизация на българските пристанища като част от 

транспортната мрежа на Европейския съюз  

ГИС технологията дава възможност натрупаните данни и 

информация да се използват за специфични изследвания, за управление 

на ресурси, за регионално и териториално планиране, както и за 

икономическо моделиране на процеси. 
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В началото на месец април 2012 г. сградата бяха отворени офертите 

на участниците в обществена поръчка с предмет: „Проектиране и 

внедряване на Географска информационна система (ГИС) за нуждите на 

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”. Оферти за 

участие в конкурса са подали: Консорциум „Геопорт” („Технологика” 

ЕАД, „Интергаф” ООД – Италия и „Геотехно инженеринг” ЕООД), „Портс 

ГИС” ДЗЗД, включващо „ЕСРИ България” ООД, „ЕСРИ  Португалия 

системи и географска информация”АД, „Геохайд” ООД, „ТПО – Варна – 

ЦППБО” ЕООД) и Консорциум „Булгиспорт” – обединение на 

дружествата „Контракс” ЕАД, „Мапекс” АД и „Датекс”  ООД, София.  

Комисията за избор на изпълнител ще продължи работата си с 

разглеждане на офертите на кандидатите. 

Средствата  за реализирането на проекта са осигурени от 

Европейския фонд за регионално развитие на ЕС чрез Приоритетна ос 

„Техническа помощ” на ОПТ. Националното съфинансиране по проекта е 

на стойност 738 450,00 лв., а Държавно предприятие „Пристанищна 

инфраструктура” осигурява 955 800 лв. за изпълнението на предвидените 

дейности. Предвижда се изпълнението на проекта да приключи в края на 

2013 г. 

 

Ръководител на проекта: Наташа Ценева –  директор на дирекция 

„Инфраструктура, акватория и собственост”, тел. 02 807 99 37, 

n.ceneva@bgports.bg 

 


