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Напредък по проект „Изграждане на междусистемна газова връзка 

България – Сърбия“ 

 

03 Юни 2013 г.  

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  
 

BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка  
 

България – Сърбия” 



ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ 
/предпочитан вариант 2/ 

Дължина на трасето – 61.6 кm 
 
Налягане на газопровода – 54 bar 
 
Диаметър на газопровода – DN 700 /711mm/ 
 
Минимален капацитет съгласно подписания меморандум – 2*109m3/годишно 
 
Финансови средства за предпроектни проучвания на българска територия – 854 хил. лв. без 
ДДС по Оперативна програма „Регионално развитие“ 
 
Предвидени финансови средства за изграждане на газопровода – 92 642 361.04 лв. с ДДС :  
 - 91 893 566,31 лв. – безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
“Развитие конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013г.; 
 - 748 794,73 лв. – собствено финансиране. 

Европейски фонд  
за регионално развитие 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Инвестираме във Вашето бъдеще 

Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013 

Технически и финансови параметри 



Избор на трасе на междусистемната газова 
връзка България – Сърбия  

Европейски фонд  
за регионално развитие 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Инвестираме във Вашето бъдеще 

Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013 



Европейски фонд  
за регионално развитие 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Инвестираме във Вашето бъдеще 

Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013 

Хронология  

• 08.04.2005 г. - подписан Меморандум за разбирателство 
между България и Сърбия за изграждането на 
междусистемна газова връзка;  

• 05.03.2010 г. – подписана Съвместна декларация от 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на 
Република България и Министерство на енергетиката и 
минното дело на Република Сърбия; 

• 15.04.2011 г. - подписан Договор BG161PO001/2.3-
01/2010/001 между МИЕТ и МРРБ по проект „Подготовка, 
проучвания и проектиране за изграждане на 
междусистемна газова връзка България-Сърбия“;  



 

• 14.12.2012 г. - подписан Меморандум за разбирателство по 
проекта за изграждане на междусистемната газова връзка от 
премиерите на Р.България и Р.Сърбия;  
 

• 21.12.2013 г. – 31.03.2013 г. – проведени работни срещи и 
консултации с екипа, определен от ГД „ЕФК“ по проекта във 
връзка с изискванията за изпълнение и необходимо доразвитие 
на организацията по изпълнението; 

 

• 15 февруари 2013 г. – Министерски съвет обявява проектът за 
изграждане на междусистемна газова връзка България – 
Сърбия за национален обект и обект с национално значение; 
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• 26 април 2013 г. – издадена Заповед РД-16-662/26.04.2013 г. 
за определяне на вътрешни експерти – служители на МИЕТ, на 
които се възлагат дейности по изпълнението на проекта; 

 

• 20 май 2013 г.  - подписани граждански договори с външни 
експерти по изпълнение на дейности по проекта; 

 

• 20.05.2013г. - Заповед №РД-16-739 относно регистрите и 
архивиране на документите по проекта.  
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Дейности в процес на изпълнение 

1. Разработване на документация по дейност Проектиране – 
обществена поръчка № 2 от Списъка с планираните обществени 
поръчки, с обхват: 
 - изготвяне на ПУП-ПП окончателен проект, идейни, 
технически и работни проекти, авторски надзор; 
 - процедиране на ПУП и ТП за получаване на съответните 
съгласувания и одобрения; 
 - консултантски дейности по уреждане придобиването на 
вещни права върху площадковите обекти и сервитутни права за 
линейните части, включително определяне на дължими 
обезщетения. 
 Предвиденият срок за разработване на документацията е 
30.06.2013 г. 
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Дейности в процес на изпълнение 
2. Разработване на документация за обществена поръчка № 3 от 

Списъка - Избор на консултант по разработване на документации:   
• открита процедура по ЗОП изпълнител на строително – монтажни 

работи, доставка на машини, оборудване, съоръжения и 
нематериални активи, тестване, изпитване и въвеждане в 
експлоатация на изградените съоръжения; 

• открита процедура по ЗОП - Консултант за оценка на съответствието 
на техническия проект с техническите изисквания, упражняване на 
строителен надзор и координатор по безопасност и здраве;  

• процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП за избор на Инженер на 
Бенефициента – инвеститорски контрол; 

• процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП -Консултант за определяне 
модела на управление на газопровода и изготвяне на документи за 
възлагане на управлението и поддържането с оглед експлоатацията 
по предназначение и сертифициране на оператор.   

 Предвиденият срок за разработване на документацията е 
30.06.2013 г. 
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Дейности в процес на изпълнение 

3. Издаване разрешение от МРРБ за разработване на устройствени 
планове. 
 Подадено заявление и задание. 
4. Съгласуване на избраното трасе. 
 Подготовка на материали по чл. 30 от ППЗОЗЗ.  
5.Сформиране на Съвместен технически комитет по 
междуправителственото споразумение. 
 Определени са представителите от българска страна. 
6. Теренни археологически проучвания за газовата връзка България – 
Сърбия. 
 На 27 май 2013 г. е подписан договор между МИЕТ и 
Националният археологически институт с музей при БАН, извършване на 
проучванията - месец юни 2013 г.  
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                БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО  
Този документ е създаден във връзка с одобреното със Заповед № РД-
16-1816 от 21.12.2012 г., изм. със Заповед №РД-16-620/19.04.2013г. на 
ДО проектно предложение за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG161PO003-2.3.03 за изпълнението на проект 
„Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия” по 
Приоритетна ос 2, Област на въздействие 2.3, Индикативна операция 
2.3.2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
Бенефициента – Министерство на икономиката и енергетиката и 
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Договарящия орган. 
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