
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА: 

 
 

  

Проектът предвижда изграждане на нов газопровод, 
който ще свърже газопреносните системи на 
Република България и Република Сърбия. Той е с 
обща дължина около 170 км от гр. Нови Искър, 
Република България до гр. Ниш, Република Сърбия, 
от които около 62 км. на българска територия. 

 

ПОИ 6.8.3 Междусистемна газова връзка България – 
Сърбия (IBS) се изпълнява със собствени средства 
на „Булгартрансгаз” ЕАД и с финансовата подкрепа 
на ЕС, чрез:  

  ОП „Иновации и конкурентоспособност“  
  2014-2020: 

Изграждане на реверсивна газова междусистемна 
връзка България-Сърбия (IBS), която да осигури 
възможност за диверсификация на доставките на 
природен газ за България и региона, чрез 

осигуряване на нови източници и маршрути на 
доставка на природен газ; 

 
 

ПРОЕКТ ОТ „ОБЩ ИНТЕРЕС” (ПОИ) 
 

6.8.3 МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА 

ВРЪЗКА БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ 

(IBS) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Механизъм за свързване на 

Европа (CEF): 
 

 

PCI & CESEC Project 

 
 
 

 

    
 

 
Гр. София, България 

Бул. „Панчо Владигеров“66         
Тел.: +359 2 939 63 00 

e-mail: info@bulgartransgaz.bg 
https://www.bulgartransgaz.bg 

Действие: 6.8.3-0013-BG-W-M-20 “ПОИ 6.8.3 
Междусистемна газова връзка България - Сърбия 
(IBS) – Строителни дейности” 

Цел: Доставки, изграждане и въвеждане в 
експлоатация на Междусистемната газова връзка 
България – Сърбия (IBS) на българска територия. 

Размер на безвъзмездната помощ: 
€ 27 602 809.  

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ОБЕКТА: ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: 

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОЕКТА 
НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ: 

 
 

Проект: BG16RFOP002-4.003-0001-С01 
„Завършване на подготвителни дейности, 
необходими за начало на строителството на 
Междусистемната газова връзка България - 
Сърбия“. 
Цел: Завършване на подготвителни дейности и 
получаване на разрешение за строеж. 
Размер на безвъзмездната помощ:  
5 468 820,00 лв. 

mailto:info@bulgartransgaz.bg
http://www.bulgartransgaz.bg/


ПЛАТФОРМА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА ПОИ: 

 
 

   
Трасето на преносния газопровод се характеризира 
със следните параметри: 

 Начало: съществуваща площадка за очистно 
съоръжение „Нови Искър” от националния 
газопровод; 

 Дължина на преносния газопровод от 
началната точка до точката на пресичане на 
българо-сръбската граница в размер наоколо 62 
км.; 

 Газопроводно отклонение за АГРС “Сливница” 
с дължина около 0.2 км; 

 Газопроводно отклонение за АГРС “Драгоман” 
  с дължина около 0.1 км.; 

 Край: в района на българо-сръбската граница.  

  

 

 

    България ще получи достъп до източници на 
газ от Западна Европа, по нов маршрут, а Сърбия 
до LNG терминалите и други алтернативни 
източници в региона. 

    Ще се насърчи инвеститорския интерес и ще 
се генерират икономически ползи за регионите, 
през които преминава газопровода. 

Интернет страница за проекта: 

https://www.bulgartransgaz.bg/en/pages/6-8-3- 
mezhdusistemna-gazova-vrazka-balgariya-sarbiya-ibs- 
191.html 

 

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting- 
europe-facility/energy-infrastructure-connecting-europe- 
facility/pci-transparency-platform_en 

 

Коментари, въпроси и препоръки относно проекта 
могат да бъдат изпращани на електронния адрес 
на организатора на проекта чрез Формуляр, който 
се намира на адрес: 

https://www.bulgartransgaz.bg/en/pages/pcis-118.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на "Булгартрансгаз" ЕАД и не отразява непременно позицията на Европейския Съюз 

ОЧАКВАНИ ПОЛЗИ: 
 

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА 
ПРОЕКТА: 

 IBS ще допринесе за диверсификацията на 

източниците и маршрутите за пренос на природен 
газ. 

ФОРМУЛЯР ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА: 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:  

http://www.bulgartransgaz.bg/en/pages/6-8-3-
http://www.bulgartransgaz.bg/en/pages/pcis-118.html

