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ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ 

Министерство на икономиката  



  Разширяване на обхвата на допустимите индикативни дейности/мерки 

по Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на 

сигурността на доставките на газ“ чрез включване на проект 

„Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“ 

(IGB). 

 

 Промени в индикаторите и в Рамката за изпълнение по Приоритетна ос 

4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на 

газ“ на ОПИК 2014-2020.   

 

Общият финансов ресурс за изпълнение на Приоритетна ос 4 в размер на 45 млн. евро 

се  запазва.  

 

 

 
 

 

Промени   
 



ПО 4 „Премахване на пречките в областта на 
сигурността на доставките на газ“

ИП 4.1. „Подобряване на енергийната ефективност и сигурността на 

доставките чрез разработване на интелигентни системи за пренос на 

енергия“  

 

Индикативни дейности/мерки за подкрепа: подкрепа за дейности, 

свързани с работно проектиране, надзорни дейности, доставки на 

материали, оборудване и строително-монтажни работи, както за 

линейната част на газопровода Гърция - България, така и за наземните 

съоръжения.  

 

 Типове Бенефициенти: „Ай Си Джи Би“ АД за междусистемната газова 

връзка Гърция – България.  

 



ПО 4 „Премахване на пречките в областта на 
сигурността на доставките на газ“

ИП 4.1. „Подобряване на енергийната ефективност и сигурността на 

доставките чрез разработване на интелигентни системи за пренос на 

енергия“  

Индикатори за резултат: 

 

 

 

 

 

Индикатори за продукт:   

Наименование на индикатора  Междинна стойност 

(2018) 

Целева стойност (2023) 

 

Изградена междусистемна газова 

връзка България-Сърбия/Изградена 

междусистемна газова връзка Гърция – 

България 

41 км/20 км  61.1 км/38 км   

Наименование на 

индикатора  

Базова стойност Целева стойност (2023) 

N-1 стандарт за 

инфраструктура  
40.6%  > 100  

Принос на газова връзка 

България – Сърбия/газова 

връзка Гърция – България  - 

20% 



Промени в рамката за изпълнение – ПО 4 

Междинна стойност 

(2018) 

Целева стойност 

(2023) 

ОПИК - одобрена ОПИК – предложение за 

изменение 
Междинна стойност 

(2018) 

Целева стойност 

(2023) 

41 61.1 -   -  

Сертифицирани разходи (евро) 

22 500 000  45 000 000  22 500 000  45 000 000  

Изградена междусистемна газова връзка България-Сърбия (км)   

-  -  20  38 

Изградена междусистемна газова връзка Гърция – България (км)   



 

Предложение за решение на КН на ОПИК 2014-2020: 
 

 

• Приема предложените от Управляващия орган промени в 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020 

 

• Възлага на Управляващия орган да предприеме 

необходимите действия за промяна на оперативната 

програма на основание чл.30 от Регламент (ЕС) 1303/2013. 



www.opic.bg

http://www.opic.bg/

