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МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОПЕРАЦИИ 

1. Основни параметри 

Управляващ орган Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“, Министерство на икономиката 

Оперативна програма Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020 (ОПИК) 

Приоритетна ос Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на 

сигурността на доставките на газ“   

Инвестиционен приоритет  Инвестиционен приоритет 4.1. „Подобряване на 

енергийната ефективност и сигурността на доставките 

чрез разработване на интелигентни системи за пренос на 

енергия“  

Наименование на 

процедурата/процедурите 

„Изграждане на междусистемна газова връзка 

Гърция – България“   

Цел Основната цел на настоящата процедура е да се осигури 

диверсификация на маршрутите и на източниците за 

доставка на природен газ за България чрез изграждането 

на междусистемна газова връзка Гърция - България, като 

по този начин се гарантира сигурността на енергийните 

доставки за страната и за страните от Югоизточна 

Европа.   

Обосновка 
Основните приоритети на българската енергийна 

политика са насочени към гарантиране на енергийната 

сигурност, диверсификация на източниците и трасетата, 

енергийна ефективност, либерализиран енергиен пазар и 

защита правата на потребителите. 

 

Понастоящем, делът на природния газ в брутното 

вътрешно енергийно потребление (БВEП) на страната е с 

около 70% по-нисък в сравнение с ЕС-27, като това 

съотношение не се е променило през последното 

десетилетие. Това прави проектите за междусистемни 

газови връзки изключително важни за развитието на 

българската икономика. С гъвкавостта и намалението на 

енергийната зависимост, които допринасят за 

намаляването на енергийната интензивност на 

предприятията, проект „Изграждане на междусистемна 

газова връзка Гърция – България“ ще създаде нови 
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възможности за развитие и възстановяване на 

икономиката в регионите и областите по трасето на 

газопровода, въвеждане на нови технологии и т.н. 

Наличието на сигурен достъп до природен газ ще 

допринесе за икономическия растеж и предприятията, 

преминаващи от електрическа енергия и нефтопродукти 

на природен газ, ще реализират значителни икономии и 

ще намалят опасните емисии. Като част от развитието на 

Южния газов коридор, чрез проекта за газова връзка с 

Гърция, България и съседните й страни ще имат достъп до 

алтернативни доставки от Kаспийския регион, както и 

съществуващи или бъдещи терминали за втечнен газ.  

 

Реализацията на проект „Изграждане на междусистемна 

газова връзка Гърция – България“ ще допринесе за 

увеличаване на надеждността на снабдяване с природен 

газ, както за страната като цяло, така и за конкретните 

региони, през чиято територия ще преминава 

газопровода, което на практика допълнително ще 

увеличи разполагаемите количества природен газ и ще 

обоснове възможностите за тяхното доставяне до 

домакинствата и промишлеността чрез изграждане на 

необходимата местна газоразпределителна 

инфраструктура. 

 

Предвид това, интервенциите/дейностите по настоящата 

процедура имат за цел да подкрепят изграждането на 

адекватна енергийна инфраструктура като предпоставка 

за подобряване на сигурността и надеждността на 

доставките на природен газ в България.  

Очаквани резултати 
В резултат от изпълнението на предвидените дейности по 

този инвестиционен приоритет се очаква постигане на 

надеждност и гъвкавост при доставките на природен газ 

както за България, така и за региона на Югоизточна 

Европа и ЕС, и повишаването на стойността на 

европейския стандарт за инфраструктура N-1 с 44.83 %, 

като по този начин към 2023 г. се постигне стойност от 

111.18% на индикатора.   

Демаркация В рамките на процедурата няма да бъдат финансирани 

разходи, финансирани по друг проект, програма или 

каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от 

националния бюджет, бюджета на Общността или друга 

донорска програма. 

Продължителност   2018-2023 г.  
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Териториален обхват Дейностите по настоящата процедура следва да бъдат 

изпълнени на територията на Р. България. 

Бюджет (ЕФРР и 

национален) 

Общо БФП по процедурата:   

76 277 370 лв. (39 000 000 евро) като финансирането 

от ЕФРР е 64 835 764,50 лв. (33 150 000 евро), а 

националното съфинансиране се равнява на 

11 441 605,50 лв. (5 850 000 евро).  

Режим на 

държавна/минимална 

помощ 

Съгласно чл. 3.8 „Помощ за енергийна инфраструктура“ 

от Насоките на Европейската комисия относно 

държавната помощ за опазване на околната среда и за 

енергетика за периода 2014-2020 г. (2014/С 200/01).  

2. Методология и критерии за  подбор на операции 

Вид процедура за 

предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ 

Ще се прилага процедура за безвъзмездна финансова 

помощ чрез директно предоставяне на конкретен 

бенефициент съгласно чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за 

управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл. 2, т. 2 от ПМС 

162/05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

програмите, финансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. (ПМС 

162/05.07.2016 г.) 

Процедура чрез директно предоставяне е тази, при която 

безвъзмездната финансова помощ се предоставя само на 

кандидат, посочен в съответната програма, или в 

документ, одобрен от Комитета за наблюдение на 

програмата като конкретен бенефициент за съответната 

дейност. 

Процедурата чрез директно предоставяне на конкретен 

бенефициент се осъществява съгласно разпоредбите на 

чл. 5, ал. 1 и чл. 23-25 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и 

ЗУСЕСИФ по следния начин:  

- За всяка процедура ръководителят на 

управляващия орган (УО) на програмата утвърждава при 

условията и по реда на чл. 26, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗУСЕСИФ 

насоки и/или друг документ, определящи условията за 

кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените 

проекти. 

- Поканата за участие в процедура чрез директно 
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предоставяне се изпраща на конкретния бенефициент 

заедно с документите по чл. 5, ал. 1 от ПМС № 

162/05.07.2016 г. и се публикува в Информационната 

система за управление и наблюдение на Структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) и на интернет 

страницата на съответната програма.  

- При процедурата чрез директно предоставяне се 

извършва оценка на проектното предложение, големия 

проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 

1303/2013 по ред, определен в документите по чл. 5, ал. 

1, т. 1 от ПМС № 162/05.07.2016 г.  

- Оценяването на проектното предложение, на 

големия проект, се извършва в срок до три месеца от 

датата на подаването им или от крайния срок за 

подаването им, ако такъв е посочен в документите по чл. 

5, ал. 1, т. 1 от ПМС № 162/05.07.2016 г.   

При наличие на положителен резултат от оценяването 

ръководителят на Управляващия орган в едноседмичен 

срок от приключване на оценяването взема решение за 

изпращане на голям проект по смисъла на чл. 100 от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 за одобряване от 

Европейската комисия съгласно чл. 102, параграф 2 от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013.  

Управляващият орган изпраща големия проект в ЕК в 

едноседмичен срок от решението.  

Краен срок за 

кандидатстване 

Без определен краен срок за кандидатстване.    

Допустими кандидати Допустим кандидат по настоящата процедура е:  

„Ай Си Джи Би“ АД, съгласно посоченото в т. 2.А.6. по 

Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на  

на сигурността на доставките на газ“ на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 в съответствие с 

Решение № 664/19.09.2018 г. на Министерския съвет за 

одобряване на проект на изменение на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г., изпратен на 

Европейската комисия на 25.09.2018 г.  

Изисквания към 

партньори (ако е 

приложимо) 

По настоящата процедура чрез директно предоставяне не 

се допуска участието на партньори.  
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Допустими 

проекти/дейности 

Допустимите дейности са тези, които имат за свой 

основен предмет постигането на целта на операцията и 

настоящата процедура чрез директно предоставяне.  

 

Допустими по процедурата са следните дейности:  

 Дейности, свързани с подготовка на проекта: 

проучвания, оценка на въздействието върху 

околната среда, проектиране и др. 

 

 Придобиване на земя и/или на ограничени вещни 

права.  

 

 Строително-монтажни работи (СМР) за изграждане, 

изпитване и тестване, и въвеждане в търговска 

експлоатация на интерконектора, вкл. на 

необходимите обекти, съоръжения, сгради, 

системи, инсталации, далекосъобщителни мрежи, 

техническа инфраструктура и др. и свързаните с 

това разрешителни документи, изискващи се от 

националното законодателство.   

 

 Извършване на предварителни теренни 

археологически проучвания и археологически 

наблюдения по време на строителството. 

 

 Упражняване на авторски и строителен надзор и 

оценка за съответствие с основните изисквания 

към строежите. 

 

 Упражняване на инвеститорски контрол на  

строителството от името на бенефициента.  

 

 Придобиване на дълготрайни материални активи 

(машини, оборудване, съоръжения), необходими за 

изграждане на интерконектора, включително 

всички преки дейности/разходи, които са 

необходими за привеждането им в работно 

състояние и в съответствие с тяхното 

предназначение. 

 

 Придобиване на софтуер, лицензи и други 
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дълготрайни нематериални активи, необходими за 

изпълнение на проекта. 

 

 Закупуване на материали и консумативи, 

необходими за оперативното изпълнение на 

дейностите по проекта. 

 

 Организиране и провеждане на събития/срещи и 

мероприятия във връзка с изпълнението на 

проекта.  

 

 Организация и управление на проекта.  

 

 Одит на проекта.  

 

 Информация и комуникация на дейностите по 

проекта.   

Важно: За да бъдат допустими за финансиране 

дейностите по настоящата процедура трябва да НЕ 

са физически завършени или изцяло осъществени 

преди подаването на формуляра за кандидатстване 

от конкретния бенефициент, независимо дали 

всички свързани плащания са извършени от него. 

Задължителна 

комбинация от дейности 

(ако е приложимо) 

Н/П 

Допустими разходи Следните видове разходи са допустими по 

процедурата:  

1. Разходи за подготовка на проекта: проучвания, оценка 

на въздействието върху околната среда, проектиране и 

др. 

2. Разходи за придобиване на земя и/или ограничени 

вещни права при спазване на изискванията на чл. 19 от 

ПМС № 189/28.07.2016 г.   

3. Разходи за строително-монтажни работи за 

изграждане, изпитване и тестване, и въвеждане в 

търговска експлоатация на интерконектора, вкл. на 

необходимите обекти, съоръжения, сгради, системи, 

инсталации, далекосъобщителни мрежи, техническа 

инфраструктура и др. и свързаните с това разрешителни 

документи, изискващи се от националното 
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законодателство.  

4. Разходи за извършване на предварителни теренни 

археологически проучвания и археологически 

наблюдения по време на строителството.   

5. Разходи за авторски и строителен надзор и оценка за 

съответствие с основните изисквания към строежите.  

6. Разходи за упражняване на инвеститорски контрол  на 

строителствотo от името на бенефициента.  

7. Разходи за придобиване на дълготрайни материални 

активи (машини, оборудване, съоръжения), необходими 

за изграждане на интерконектора, вкл. всички преки 

разходи, които са необходими за привеждането им в 

работно състояние и в съответствие с тяхното 

предназначение.  

8. Разходи за придобиване на софтуер, лицензи и други 

дълготрайни нематериални активи, необходими за 

изпълнение на проекта. 

9. Разходи за други външни услуги, пряко свързани с 

финансираните дейности и необходими за тяхното 

изпълнение.    

10. Разходи за организиране и провеждане на 

събития/срещи и мероприятия във връзка с изпълнението 

на проекта.  

11. Разходи за организация и управление на проекта – 

допустими в размер съгласно одобрената от Ръководителя 

на УО на ОПИК индивидуална методология за определяне 

на размерите на единна ставка за финансиране на 

дейности за организация и управление.      

За целите на настоящата процедура разходите за 

организация и управление може да включват:  

11.1. Разходи за възнаграждения на лица, пряко 

ангажирани с дейности по изпълнението и/или 

управлението на проекта, включително социални и 

здравни осигурителни вноски за сметка на осигурителя, 

съгласно националното законодателство.  

11.2. Разходи за командировки (пътни, дневни и 

квартирни разходи и разходи за застраховки) в страната 

и в чужбина, свързани с организацията и управлението 

на проекта, в съответствие с Наредбата за 

командировките в страната и с Наредбата за служебни 
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командировки и специализации в чужбина.   

11.3. Разходи за материали и консумативи, необходими за 

оперативното изпълнение на дейностите по проекта. 

11.4. Разходи за информация и комуникация на 

дейностите по проекта.  

11.5. Разходи за одит на проекта.   

Важно: За да бъде приложена единната ставка, 

дейностите по организация и управление на 

проекта не следва да бъдат възложени изцяло на 

външен за бенефициента изпълнител, в 

съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 2 от 

Постановление № 189 на Министерския съвет от 

28.07.2016 г.  

Важно: Допустими за финансиране по настоящата 

процедура са само разходи, които попадат в 

обхвата на периода на допустимост на разходите, 

определен в съответствие  с чл. 3 (2)  от ПМС № 

189/28.07.2016 г. и чл. 65, ал. 9 от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013 на ЕП и на Съвета от 17.12.2013 г.  

Минимален размер на 

помощта 

Н/П 

Максимален размер на 

помощта 

76 277 370 лв. (39 млн. евро)  

 

Интензитет на помощта Определя се въз основа на изчислен финансов дефицит -  

съгл. документите за нотификация, подадени към 

Европейската комисия, одобреният максимален размер на 

помощта по ОПИК е 39 млн. евро. 

Продължителност на 

проектите 

36 (тридесет и шест) месеца  

Кръстосано финансиране 

(ако е приложимо) 

Н/П 

Критерии за техническа и 

финансова оценка 
Критерии 

1. Проектното предложение допринася 

за постигане на специфичната цел на 

инвестиционния приоритет и целта на 

настоящата процедура.     

да  не  Н/П 
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2. Проектното предложение е в 

съответствие с приложимите 

хоризонтални принципи, залегнали в 

чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 

1303/2013 на Европейския парламент и 

на Съвета, посочени в Условията за 

кандидатстване. 

   

3. Проектното предложение 

демонстрира ясна връзка между цели, 

дейности и резултати. 

   

4. Всички дейности по проекта са ясно 

и последователно описани, като са 

посочени причините за избора на всяка 

една дейност и нейният принос за 

постигане на очакваните резултати.    

   

5. Планът (графикът) за изпълнение на 

дейностите е реалистично планиран и 

осъществим, като е съобразен с плана 

за външно възлагане и отчита 

съответните рискове и изискванията за 

осигуряване на информация по смисъла 

на чл. 101 от Регламент (ЕС) № 

1303/2013. 

   

6. Планът за външно възлагане е в 

съответствие с предвидените дейности, 

като кандидатът е предвидил 

механизми, позволяващи мониторинг и 

текущ контрол на изпълнението на 

предвидените поръчки и 

своевременното предприемане на 

корективни мерки. 

   

7. Конкретният бенефициент разполага 

с необходимия административен, 

финансов и оперативен капацитет, 

който гарантира успешното изпълнение 

на проекта1.  

   

                                                           
1 В съответствие с чл. 196 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и чл. 125, 
параграф 3, буква г/ от Регламент (EС) № 1303/2013.  
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8. Представеното в проектното 

предложение описание на 

инвестицията и нейното 

местоположение ясно и точно описва 

обхвата на проекта във връзка с 

мястото на изпълнение или района на 

проекта.2 

   

9. Проектното предложение съдържа 

информация и данни за извършени 

проучвания за осъществимост, вкл. 

анализ на търсенето и анализ на 

варианти на действие и съответните 

резултати и представената информация 

отговаря на изискванията за  

предоставяне на информация по член 

101, буква г) от Регламент (ЕС) № 

1303/2013 г. 

   

10. Анализът на варианти съдържа 

институционални, технически и 

екологични аспекти и избраният 

вариант е обоснован. 

   

11. Предвиденият принос на ЕС за 

проекта съответства на резултатите от 

представения финансов и 

икономически анализ (в изготвения 

анализ на разходите и ползите по 

проекта) и на правилата, определени в 

чл. 61 на Регламент на Съвета (ЕС) № 

1303/20133. Общият размер на 

разходите и общият размер на 

допустимите разходи по проекта са 

правилно определени/изчислени.  

   

12. Представеният финансов и 

икономически анализ доказва, че 

проектът е целесъобразен от 

икономическа гледна точка и 

   

                                                           
2 В съответствие с изискванията за предоставяне на информация по чл. 101, буква б/ от Регламент (ЕС) № 
1303/2013.  
3 В съответствие с изискванията за предоставяне на информация по член 101, буква в/ от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 г. 
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демонстрира финансовата устойчивост 

на инвестицията.4  

13. Представената в проектното 

предложение оценка на риска, вкл. 

идентифицираните основни рискове и 

мерките за смекчаването им, отговаря 

на съответните критерии за 

осигуряване на информация по чл. 101, 

буква д/ от Регламент (ЕС) № 

1303/2013 г. 

   

14. Представеният в проектното 

предложение анализ на въздействието 

върху околната среда отговаря на 

изискванията за предоставяне на 

информация по смисъла на чл. 101, 

буква е/ от Регламент (ЕС) № 

1303/2013 г., като отчита нуждата от 

приспособяване към изменението на 

климата и смекчаване на последиците 

от него, както и устойчивостта на 

бедствия.  

   

15. Всички разходи, включени в 

бюджета на проектното предложение, 

съответстват изцяло на дейностите, 

предвидени за изпълнение.  

   

16. Наличие на подходящ и 

реалистичен план за финансиране на 

проекта с включена информация за 

осигурените финансови средства, 

необходими за изпълнението на 

проекта, вкл. по години, както и всички 

източници на финансиране.   

   

                                                           
4 В съответствие с изискванията за предоставяне на информация по член 101, буква д/ от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 г. 
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17. Наличие на подходящи и измерими  

физически и финансови показатели за 

мониторинг на напредъка по проекта с 

включена информация и относно 

основните рискове за успешното 

физическо и финансово изпълнение на 

проекта и предлаганите мерки за 

намаляване на риска. 

   

    
 

Индикатори Индикатори на ОПИК: 

Индикатори за изпълнение (продукт):  

-  „Изградена междусистемна газова връзка Гърция - 

България“. 

Индикатори за резултат:  

− N-1 стандарт за инфраструктура. 

Конкретният бенефициент по настоящата процедура 

следва да прилага и спазва методологическите насоки за 

отчитане на индикаторите за резултат и изпълнение по 

ОПИК 2014-2020, разработени от Управляващия орган и 

Националния статистически институт. 

 


