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София, 19.11.2019 г.  
 

 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ 

Министерство на икономиката  

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА 

ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА 

СТАРТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА МЕЖДУСИСТЕМНА 

ГАЗОВА ВРЪЗКА БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ 
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Основни параметри на процедурата (1/2) 
 

 

 
Процеду

ра 

• Инвестиционен приоритет 4.1: Подобряване на енергийната 
ефективност и сигурността на доставките чрез разработване на 
интелигентни системи за пренос на енергия“  

• Приоритетна ос 4 „Прeмахване на пречките в областта на 
сигурността на доставките на газ“  

Цел 

• Осигуряване на необходимите условия за успешното 
осъществяване на подготвителните дейности, необходими за 
старта на строителството на междусистемната газова връзка 
България – Сърбия.   

Бюджет 
• 11 734 980  лв. (6 000 000 евро). 



3 

 

•Дейностите следва да бъдат изпълнени на територията на 
Република България.  

 

Териториален 
обхват 

Териториален 
обхват 

 

•Процедурата се явява продължение на предоставената в 
рамките на ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика“ 2007 – 2013 г. подкрепа за 
реализацията на проект „Изграждане на междусистемна газова 
връзка България – Сърбия“. 

Демаркация   
 

Демаркация   
 

 

•Финализиране на всички подготвителни дейности до издаването 
на разрешение за строеж като предпоставка за старта на 
строителството на газопровода България – Сърбия.    

Очаквани 
резултати  
Очаквани 
резултати  

 
Основни параметри на процедурата (2/2) 
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Допустими 
дейности  

 

1) Извършване на спасителни теренни археологически проучвания.   

2) Извършване на изменение, съгласуване и одобрение на Подробния 

устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) и актуализиране на 

регистрите на засегнатите имоти от сервитута и технологичните 

площадки.  

3) Осигуряване на изходни данни, извършване на проучвателни 

дейности и анализи.   

4) Изработване, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект 

във фаза технически проект.  

5) Извършване на оценка за съответствие с основните изисквания към 

строежите на техническия проект.   

6) Придобиване на вещни права и учредяване на сервитут.  

7) Организиране и провеждане на събития/срещи и мероприятия във 

връзка с изпълнението на проекта.  

8) Организация и управление на проекта. 

  

 

Критерии за подбор на операции (1/4) 
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 Допустими 
разходи 

 

1. Разходи за извършване на спасителни теренни 

археологически проучвания.   

2. Разходи за извършване на изменение, съгласуване и 

одобрение на ПУП – ПП и актуализиране на регистрите на 

засегнатите имоти от сервитута и технологичните 

площадки.   

3. Разходи за осигуряване на изходни данни, извършване на 

проучвателни дейности и анализи.  

4. Разходи за изработване, съгласуване и одобряване на 

инвестиционен проект във фаза технически проект.  

5. Разходи за извършване на оценка за съответствие с 

основните изисквания към строежите на техническия 

проект. 

Критерии за подбор на операции (2/4) 
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 Допустими 
разходи 

 

6. Разходи за придобиване на вещни права и 

учредяване на сервитут. 

7. Разходи за др. външни услуги, пряко свързани с 

финансираните дейности и необходими за тяхното 

изпълнение.  

8. Разходи за организиране и провеждане на 

събития/срещи и мероприятия във връзка с 

изпълнението на проекта.  

9. Разходи за организация и управление на проекта.  

Критерии за подбор на операции (3/4) 
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Минимален размер 
на помощта 

 

Н/П  
 

 

 

Максимален размер 
на помощта 

Максимална продължителност на проекта – 24 месеца 

Критерии за подбор на операции (4/4) 
 

 
 
 

11 734 980 лв. 
 

 

 

 
Интензитет на помощта: съгл. 
чл. 48 (4) от Регламент (ЕС) № 

651/2014  
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Методология за подбор на операции (1/2) 

 

Вид на процедурата за предоставяне на БФП  Вид на процедурата за предоставяне на БФП  

•Процедура чрез директно предоставяне на БФП на конкретен бенефициент 
съгласно чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на средствата от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 2, т. 2 от ПМС 162/ 
05.07.2016 г.  

 

Краен срок за кандидатстване  Краен срок за кандидатстване  

• Ще се прилага процедура чрез директно предоставяне с един краен за 
кандидатстване.  

•Минималният срок за подаване на проектното предложение е 60 дни от 
датата на обявяване на процедурата. 
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Критерии 
за 

техническа 
и 

финансова 
оценка 

Методология за подбор на операции (2/2) 
 

I. Цел на проекта, описание на дейностите и организация на 

изпълнението 

 Извършва се оценка от гл. т. наличие на ясна връзка между цели, 

дейности и резултати, съответствие с хоризонталните принципи на ЕС, 

принос за постигане на СЦ на инвестиционния приоритет.   

II. Ефективност на дейностите 

 Извършва се оценка от гл. т. на ясно и последователно описание на 

дейностите, вкл. причините за избора на всяка една дейност и нейният 

принос за постигане на очакваните резултати. 

 Реалистичност на плана за изпълнение на дейностите и плана за въшно 

възлагане, вкл. предвидени механизми за мониторинг и текущ контрол на 

изпълнението. 

 Устойчивост на резултатите  и ефекта от изпълнението на проекта. 

III. Бюджет и ефективност на разходите 

 Оценка на включените разходи от гл. т. на ефективност, обоснованост и 

допустимост съгласно Условията за кандидатстване, както и 

съпоставимост на заложеното в бюджета с пазарните цени.  



Благодаря за вниманието! 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката  

www.opic.bg 

http://www.opic.bg/

