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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
конкурентоспособност“ 2014-2020

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

Техническа
помощ
за
завършване
на
подготвителните
дейности,
необходими
за
стартиране на строителството на междусистемна
газова връзка България – Сърбия

Цел

Основната цел на настоящата процедура е да се
осигурят
необходимите
условия
за
успешното
осъществяване
на
подготвителните
дейности,
необходими
за
старта
на
строителството
на
междусистемната газова връзка България – Сърбия, като
по
този
начин
се
гарантира
сигурността
и
диверсификацията на енергийните доставки за страната
и за страните от Югоизточна Европа.

Обосновка

„Иновации

и

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.
Модернизацията и
разширението на
енергийната
инфраструктура е предпоставка за повишаването на
енергийната сигурност и оптимизацията на енергийния
микс в прехода към нисковъглеродна икономика. Ключов
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момент
в
това
отношение
е
включването
на
Междусистемната газова връзка България – Сърбия в
Списъка на проектите от общ интерес за Европейския
съюз и сред приоритетните проекти в Групата на високо
равнище в рамките на инициативата за газова
свързаност на Централна и Югоизточна Европа.
Понастоящем, делът на природния газ в брутното
вътрешно енергийно потребление (БВEП) на страната е
около 70% по-нисък в сравнение с ЕС-28, като това
съотношение не се е променило през последното
десетилетие.
Това
прави
проекта
за
газова
междусистемна
връзка
изключително
важен
за
развитието на българската икономика. С гъвкавостта и
намаляването
на
енергийната
зависимост,
които
допринасят
за
намаляването
на
енергийната
интензивност на предприятията, проект „Изграждане на
междусистемна газова връзка България – Сърбия“ ще
създаде нови възможности за развитие и възстановяване
на икономиката в 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.
Предвид това, дейностите по настоящата процедура имат
за цел да осигурят необходимите условия за успешната
подготовка за изграждането на междусистемната газова
връзка България – Сърбия като предпоставка за
подобряване на сигурността на доставките на природен
газ в България.
Очаквани резултати

В резултат от изпълнението на предвидените дейности
по настоящата процедура се очаква като непосредствен
резултат да бъдат финализирани всички подготвителни
дейности до издаването на разрешение за строеж като
предпоставка
за
старта
на
строителството
на
газопровода България – Сърбия. Крайният последващ
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резултат и ефект от изпълнението на процедурата ще
бъде повишаването на стойността на европейския
стандарт за инфраструктура N-1 с 20% през 2022 г.,
като по този начин се спомогне за постигането на
изискуемите 100% от стандарта.
Демаркация

В рамките на процедурата няма да бъдат подкрепяни
дейности, финансирани по друг проект, програма или
каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от
националния бюджет, бюджета на Общността или друга
донорска програма.
Настоящата процедура се явява продължение на
предоставената
в
рамките
на
ОП
„Развитие
конкурентоспособността на българската икономика“
2007-2013 (ОПРКБИ) подкрепа за реализирането на
проект „Изграждане на междусистемна газова връзка
България – Сърбия“.

Продължителност

2017 – 2023 г.

Териториален обхват

Дейностите по настоящата процедура следва да бъдат
изпълнени на територията на Р. България.

Бюджет (ЕФРР и
национален)

Общо БФП по процедурата:

Режим на
държавна/минимална
помощ

Неприложимо
по
отношение
бенефициент, поради следното:

11 734 980 лв. (6 000 000 евро) като финансирането
от ЕФРР е 85% или 9 974 733 лв. (5 100 000 евро), а
националното съфинансиране се равнява на 15% или
1 760 247 лв. (900 000 евро).
на

конкретния

Съгласно чл. 107, § 1 от Договора за функциониране на
Европейския съюз (ДФЕС) „всяка помощ, предоставена
от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка,
под каквато и да било форма, която нарушава или
заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в
по-благоприятно положение на определени предприятия
или производството на някои стоки, доколкото засяга
търговията между държавите-членки, е несъвместима с
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вътрешния пазар“
Според постоянната съдебна практика на Съда на ЕС
„Предприятие“ се определя като субект, предоставящ
стоки и услуги на пазара, независимо от правния си
статут и начина на финансиране.
Конкретният бенефициент по настоящата процедура е
Министерството на енергетиката (МЕ). Поради тази
причина при предоставянето на финансовите средства и
извършването на оценката на държавната помощ не са
налице елементите „икономическо предимство” и
„въздействие върху конкуренцията и търговията“, тъй
като МЕ не осъществява дейност на пазар, на който се
осъществява търговия между държави-членки. Предвид
това, подпомагането не следва да се разглежда като
попадащо в обхвата на чл. 107, § 1 от ДФЕС.
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 и чл. 2, т.2 от 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. 23-24 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. и
Закона за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) по
следния начин:
-

За

всяка

процедура

ръководителят

на
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управляващия орган 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
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 ИСУН 2020 и на
интернет страницата на съответната програма.
При процедурата чрез директно предоставяне се
извършва оценка на проектното предложение по ред,
определен в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПМС №
162/05.07.2016 г.
Оценяването на проектното предложение се
извършва в срок до три месеца от датата на подаването
му или от крайния срок за подаването му, 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
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, което
се
обективира
в
административен
договор
с
бенефициента.
Краен срок за
кандидатстване

Минималният
срок
за
подаване
на
проектното
предложение е 60 дни от датата на обявяване на
процедурата чрез директно предоставяне.

Допустими кандидати

Допустим кандидат по настоящата процедура е:
Министерство на енергетиката (МЕ), с ЕИК:
176789460, съгласно посоченото в т. 2.4. на
Оперативна
програма
„Иновации
и
конкурентоспособност“ 2014-2020.

Изисквания към
партньори (ако е
приложимо)
Допустими
проекти/дейности

По настоящата процедура чрез директно предоставяне
не се допуска участието на партньори.
Допустимите дейности са тези, които имат за свой
основен
предмет
постигането
на
целта
на
инвестиционния приоритет и настоящата процедура чрез
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директно предоставяне.
Допустими по процедурата са следните дейности:
1. Консултантски услуги за изготвяне на проучвания и
анализи, вкл. анализ „разходи-ползи“.
2. Консултантски услуги за разработване на модел за
управление и поддържане на газовата инфраструктура и
избор на оператор при спазване на изискванията в
областта на държавните помощи и приложимото
секторно законодателство в областта на преноса на газ.
3. Извършване/завършване на теренни археологически
проучвания.
4.
Осигуряване на
достъп
за
археологическите
проучвания, оценка на щетите и изплащане на
обезщетения на собственици/арендатори на имоти,
попадащи в сервитута на трасето на газопровода.
5. Извършване, съгласуване и одобрение на промени в
Подробния устройствен план – парцеларен план (ПУП ПП) и Техническия проект, в случай на необходимост в
резултат от археологическите проучвания.
6. Актуализиране на Регистъра на собствениците на
имоти по трасето на газопровода.
7.
Изработване,
съгласуване
и
одобрение
инвестиционен проект – фаза Работен проект.

на

8. Придобиване на вещни права - собственост,
сервитути, право на преминаване и на други права върху
чужди имоти, изискващи се за изпълнение на проекта.
9. Издаване/набавяне на разрешителни документи,
изискващи
се
от
националното
законодателство,
необходими за издаването на разрешението за строеж,
вкл. оценка на съответствието с основните изисквания
към строежите.
10. Дейности, свързани с организация и управление на
проекта.
Задължителна
комбинация от дейности

Н/П
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(ако е приложимо)
Допустими разходи

Следните видове
процедурата:

разходи

са

допустими

по

1. Разходи за консултантски услуги за изготвяне на
проучвания и анализи, вкл. анализ „разходи-ползи“.
2. Разходи за консултантски услуги за разработване на
модел за управление и поддържане на газовата
инфраструктура и избор на оператор при спазване на
изискванията в областта на държавните помощи и
приложимото секторно законодателство в областта на
преноса на газ.
3. Разходи за извършване/завършване
археологически проучвания.

на

теренни

4.
Разходи
за
осигуряване
на
достъп
за
археологическите проучвания, оценка на щетите и
изплащане на обезщетения на собственици/арендатори
на имоти, попадащи в сервитута на трасето на
газопровода.
5. Разходи за извършване, съгласуване и одобрение на
промени в Подробния устройствен план – парцеларен
план (ПУП - ПП) и Техническия проект, в случай на
необходимост
в
резултат
от
археологическите
проучвания.
6. Разходи за актуализиране на Регистъра
собствениците на имоти по трасето на газопровода.

на

7. Разходи за изработване, съгласуване и одобрение на
инвестиционен проект – фаза Работен проект.
8. Разходи за придобиване на вещни права собственост, сервитути, право на преминаване и на
други права върху чужди имоти, изискващи се за
изпълнение на проекта.
9. Разходи за издаване/набавяне на разрешителни
документи,
изискващи
се
от
националното
законодателство,
необходими
за
издаването
на
разрешението за строеж, вкл. оценка на съответствието
с основните изисквания към строежите.
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10. Разходи за данъци, дължими при изпълнението на
проекта, с изключение на възстановим ДДС, както и
разходи за такси, дължими при изпълнение на
дейностите по проекта.
11. Разходи за организация и управление на проекта –
допустими в размер 6% от преките допустими
разходи съгласно одобрената от 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 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 чужбина, свързани с организацията и управлението на
проекта, в съответствие с Наредбата за командировките
в страната и с Наредбата за служебни 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
дейностите по проекта.

и

комуникация

на

11.5. Разходи за одит на проекта.
NB!: 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.
Минимален размер на
помощта

Н/П

Максимален размер на
помощта

11 734 980 лв. (6 000 000 евро)

НАРЪЧНИК ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 - 2020 (ОПИК)
Министерство на
икономиката
Главна дирекция
“Европейски фондове за
конкурентоспособност” –
Управляващ орган на ОПИК

Глава 4
Приложение
4.I.2.

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Образец на Методология и критерии за
подбор на операции
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100 %

Продължителност на
проектите

24 (двадесет и четири) месеца

Кръстосано финансиране
(ако е приложимо)

Н/П
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Критерии за техническа и
финансова оценка

Вариант 4

1. Цел на проекта, описание на дейностите и
организация на изпълнението
да

не

н/п

да

не

н/п

1.1.
Проектното
предложение
допринася
за
постигане
на
специфичната цел на инвестиционния
приоритет и целта на настоящата
процедура.
1.2. 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.
1.3.
Проектното
предложение
демонстрира ясна връзка между цели,
дейности и резултати.
2. Ефективност на дейностите

2.1. 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.
2.2.
Планът
за
изпълнение
на
дейностите е реалистично планиран и
осъществим, като е съобразен с плана
за външно възлагане.
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2.3. 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.
2.4.
Конкретният
бенефициент
е
предложил
екип
с
подходяща
квалификация и опит за изпълнението
на дейностите по проекта. Предложено
е ясно разделение на отговорностите и
функциите между отделните членове на
екипа.
2.5.
Заложените
индикатори
за
постигнати резултати за отчитане на
степента на изпълнение на дейностите
са
измерими
и
съответстват
на
дейностите по проекта.
3. Бюджет и ефективност на разходите
да
3.1.
Кандидатът
не
е
получил
финансиране от източник с публичен
характер
(друг
проект/програма/бюджетна линия или
друга финансова схема с източник
националния бюджет, бюджета на ЕС
или друга донорска програма) за
същите разходи, за финансирането, на
които кандидатства по настоящата
процедура.
3.2. Всички разходи, включени в
бюджета на проектното предложение

не

н/п
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съответстват изцяло на дейностите,
предвидени за изпълнение.
3.3. Всички разходи са ефективни,
обосновани
и
допустими
съгласно
Условията за кандидатстване, като
заложените стойности в бюджета са
съпоставими с пазарните цени.
3.4. Размерът на исканата безвъзмездна
финансова помощ е в съответствие с
максималния
размер,
указан
в
Условията за кандидатстване.
Индикатори

Специфични за процедурата индикатори за
изпълнение (продукт):
- Предоставени специализирани консултантски услуги
във връзка с осъществяване на подготвителните
дейности, необходими за строителството на газопровода
България – Сърбия – брой;
- Изготвен анализ „разходи- ползи“ за целите на
проекта – брой;
- Изработен, съгласуване и одобрен инвестиционен
проект – фаза Работен проект – брой;
-

Придобити вещни права въз основа на ПУП-ПП;

- Издадено Разрешение за строеж на газопровода
България – Сърбия - брой.
Индикатори за резултат от ОПИК 2014-2020:
− N-1 стандарт за инфраструктура1
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
НСИ.

1

Формулата N-1 описва способността на газовата инфраструктура да задоволи цялото търсене на газ в
района на изчислението в случай на прекъсване на най-голямата газова инфраструктура в ден с
изключително високо търсене, настъпващ със статистическа вероятност веднъж на 20 години –
Регламент (ЕС) 2017/1938.
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