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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 

1.1. Кратко описание на дейностите 

ПОИ 6.8.2 представлява комплексен, многокомпонентен и поетапен проект за 

модернизация, рехабилитация и разширение на съществуващата газопреносна 

инфраструктура на територията на България, която е собственост и се 

експлоатира от комбинирания газов оператор „Булгартрансгаз” ЕАД. Проектът се 

изпълнява в 3 фази и включва следните видове дейности: 

o Модернизация и рехабилитация на компресорни станции; 

o Ремонт и подмяна на участъци от газопровода след инспекции; 

o Разширяване и модернизация на съществуващата мрежа; 

o Инспекции за установяване и характеризиране състоянието на 

газопроводите; 

o Внедряване на системи за оптимизиране процеса на управление на 

техническото състояние на мрежата. 

 

1.2. Значимост на проекта 

o ПРОЕКТ ОТ „ОБЩ ИНТЕРЕС” (ПОИ) съгласно Регламент ЕС 347/2013, 

приоритетен коридор: Връзки север-юг между газопреносните мрежи в 

Централна източна и Югоизточна Европа (NSI East Gas). 
 

o ПРИОРИТЕТЕН ПРОЕКТ на инициативата за газова свързаност в региона 

на Централна и Източна Европа - CESEC. 
 

o Обектите, предвидени за изграждане в рамките на Фаза 2 на ПОИ 6.8.2, с 

Решение № 312 от 10 май 2018г. на Министерски съвет на Република 

България, са обявени за НАЦИОНАЛНИ ОБЕКТИ И ЗА ОБЕКТИ С 

НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ. 

 

o Част от ДЕСЕТГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА МРЕЖИТЕ на 

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД  

 

o Част от GAS REGIONAL INVESTMENT PLAN (GRIP) 2019 за регион Централна 

и Източна Европа (CEE GRIP) 

 

o Част от ОБЩНОСТНИЯ ДЕСЕТГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА МРЕЖИТЕ на 

ENTSOG, (TYNDP 2020)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32020R0389
https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/high-level-groups/central-and-south-eastern-europe-energy-connectivity_en
https://www.bulgartransgaz.bg/pages/desetgodishni-planove-za-razvitie-na-mrejite-na-bulgartransg-142.html
https://www.entsog.eu/gas-regional-investment-plans-grips
https://www.entsog.eu/tyndp
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2. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

2.1. Основна цел на ПОИ 6.8.2 

ОСНОВНА ЦЕЛ на проекта е съществуващата газова инфраструктура на 

територията на България, която е в експлоатация вече четиридесет години и е 

изградена за пренос на природен газ в посока от Север на Юг, да бъде 

адаптирана към новите изисквания на пазара и новите реалности, в контекста на 

плановете за развитие на инфраструктурата в региона. 

2.2. Допълнителни цели на ПОИ 6.8.2 

o ДА гарантира сигурен и надежден пренос на природен газ, да подобри 

ефективността, надеждността и гъвкавостта на преносната система и да 

осигури необходимите капацитети; 

 

o ДА осигури технически възможности за пренос на допълнителни 

количества природен газ през територията на страната, постъпващи през 

съществуващите и нови входни/изходни точки и възможности за 

разнообразяване на посоките за пренос, в зависимост от пазарния интерес; 

 

o ДА допринесе за увеличаване степента на пазарна интеграция, създаване 

на конкурентен газов пазар, стимулиране развитието на търговията, 

осигуряване на по-голяма гъвкавост на системите, оптимизиране 

управлението на рисковете. 
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3. КАРТА НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

 

 

 Рехабилитация и модернизация на компресорни станции (Етап 1 и Етап 2) 

 Разширение на съществуващата мрежа (част от Фаза 1 и Фаза 3) 

 

Рехабилитация и подмяна на участъци от газопроводната мрежа – 81 км. (част 

от Фаза 2) 
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4. ФАЗИ НА ПРОЕКТА 

 

ФАЗА 1: 

Включва първоначалните действия, 

предприети по проекта, стартирали в 

периода 2013-2015 г., които 

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, изпълни, 

финансирайки ги със собствени 

средства и средства от Националния 

план за инвестиции (за КС „Петрич” и 

КС „Ихтиман”). 

o Етап 1 на модернизация на 4 

компресорни станции (КС „Лозенец”, 

КС „Ихтиман”, КС „Петрич”, КС 

„Странджа”), чрез интегриране на 6 

броя нискоемисионни газо-

турбокомпресорни агрегати (ГТКА); 

 

o Изграждане на нов газопровод КС 

„Лозенец“ – ОС „Недялско“, като част 

от предвидените по проекта дейности 

за разширение на газопреносната 

мрежа; 

 

o Провеждане на инспекции; 

 

o Внедряване на системи за 

оптимизиране процеса на 

управление на техническото 

състояние на мрежата. 

 

 

4.1. ФАЗА 1: дейностите завършиха през 2018 г., както следва: 

 

4.1.1. Етап 1 от модернизацията на 4 компресорни станции (КС 

„Лозенец”, КС „Ихтиман”, КС „Петрич”, КС „Странджа”), чрез 

интегриране на 6 броя нискоемисионни газо-турбокомпресорни 

агрегати (ГТКА) 

Модернизацията и реконструкцията на компресорните станции, включва 

инсталиране и въвеждане в експлоатация на нови нискоемисионни 

газотурбокомпресорни агрегати в компресорните станции (КС). 

С изпълнението на дейностите по модернизация се осигурява основното 

предназначение на компресорните станции, което е възстановяване на  загубите 

в налягането на транспортирания природен газ, в следствие местните и 

хидравлични съпротивления по газопровода и да осигуряват необходимите 
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параметри на предаване на природния газ на потребители. В резултат на 

изпълнение на дейностите по модернизация, четирите компресорни станции са 

приведени в съответствие с действащите екологични изисквания, съгласно 

действащите към момента Комплексни разрешителни, издадени по реда на 

Закона за опазване на околната среда за тези станции. 

Дейностите от Етап 1 по модернизация на компресорните станции включват 

инвестиционно проектиране, доставка на необходимото оборудване, изпълнение 

на строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация на строежи за 

модернизация на КС "Странджа", КС "Петрич", КС "Лозенец" и КС "Ихтиман", чрез 

интегриране на 6 броя нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати. За 

изпълнението им е сключен договор с „Главболгарстрой” АД”, избран съгласно 

изискванията на ЗОП. 

 

o Модернизация на КС „Ихтиман“ 

Модернизацията на КС “Ихтиман” включва изпълнението на следните основни 

дейности: 

1. Монтаж на 1 (един) комплект ниско емисионен газотурбокомпресорен агрегат 

(ГТКА), произведен от Solar Turbines (Солар Турбинс), на нова площадка в 

съседство със съществуващата площадка на КС; 

2. Изграждане на 1 (един) нов компресорен цех (КЦ) за 1 комплект ГТКА, както 

и прилежащо оборудване и инсталации 

3. Включване на 1 (един) комплект ГТКА и 1 (един) нов КЦ към съществуващите 

инсталации на площадката на КС, както и разширение на част от съществуващите 

инсталации на КС. 

 

o Модернизация на КС „Странджа“ 

Модернизацията на КС “Странджа” включва: 

1. Монтаж на 2 (два) комплекта ниско емисионни ГТКА, произведени от Solar 

Turbines (Солар Турбинс), на нова площадка в съседство със съществуващата 

площадка на КС; 

2. Изграждане на 2 (два) нови компресорни цеха (КЦ) за ГТКА, както и 

прилежащо оборудване и инсталации; 
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3. Включване на двата комплект ГТКА и компресорни цеха към съществуващите 

инсталации на площадката на КС, както и разширение на част от съществуващите 

инсталации на КС. 

 

o Модернизация на КС „Лозенец“ 

Модернизацията на КС “Лозенец” включва: 

1. Монтаж на 2 (два) комплекта ниско емисионни ГТКА, произведени от Solar 

Turbines (Солар Турбинс), на нова площадка в съседство със съществуващата 

площадка на КС; 

2. Изграждане на 2 (два) нови компресорни цеха (КЦ) за ГТКА, както и 

прилежащо оборудване и инсталации; 

3. Включване на двата комплект ГТКА и компресорни цеха към съществуващите 

инсталации на площадката на КС, както и разширение на част от съществуващите 

инсталации на КС. 

 

o Модернизация на КС „Петрич“ 

Модернизацията на КС “Петрич” включва изпълнението на следните основни 

дейности: 

1. Монтаж на 1 (един) комплект ниско емисионен ГТКА, произведен от Solar 

Turbines (Солар Турбинс) на нова площадка в съседство със съществуващата 

площадка на КС; 

2. Изграждане на 1 (един) нов компресорен цех (КЦ) за 1 комплект ГТКА, както 

и прилежащо оборудване и инсталации; 

3. Включване на 1 (един) комплект ГТКА и 1 (един) нов КЦ към съществуващите 

инсталации на площадката на КС, както и разширение на част от съществуващите 

инсталации на КС. 

През 2016 г. приключи Етап 1 от модернизацията на компресорните станции, 

попадащи в обхвата на Фаза 1 на ПОИ 6.8.2. За строежите са издадени 

Разрешения за ползване, както следва: 

- КС „Лозенец”: Разрешение за ползване № СТ-05-290 от 07.03.2016 г. 

- КС „Ихтиман”: Разрешение за ползване № СТ-05-1716 от 09.10.2015 г. 

- КС „Петрич”: Разрешение за ползване № СТ-05-920 от 09.06.2016 г. 

- КС „Странджа”: Разрешение за ползване № СТ-05-451 от 30.03.2016 г. 



                  
 
 

Издание 3 – февруари 2022 г. 

9 

 

4.1.2. Изграждане на газопровод КС „Лозенец” – ОС „Недялско” 

Газопровод „Лозенец – Недялско“ се явява финален етап на обекта изграждане 

на втори газопровод (лупинг) за пренос на природен газ до Република Турция (с 

наименование „Транзитен газопровод № 2 за Република Турция”), който е 

изграден частично и въведен в експлоатация през периода 1998-2000 г. в 

участъците от Кардам до Одринци, от Люляково до КС „Лозенец” и участък 

(лупинг) от Недялско до българо-турската граница. Газопроводът Лозенец-

Недялско е с дължина около 20 км. и диаметър на тръбата DN1000. Участъкът 

преминава през територията на община Стралджа, област Ямбол, в един общ 

технологичен коридор със съществуващия  газопровод за пренос на природен 

газ за Република Турция. Изграждането на газопроводната отсечка КС „Лозенец 

– Недялско” се реализира с цел повишаване на сигурността и капацитетните 

възможности на преноса на природен газ. За газопроводният участък има 

издадено решение по ОВОС от МОСВ, с което се одобрява инвестиционното 

намерение, както и Заповед на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, с която се одобрява ПУП-ПП за обекта, издадена след 

изпълнени пълни археологически проучвания по бъдещото трасе на новия 

газопроводен участък. 

През м. март 2016 г., след проведена обществена поръчка по реда на ЗОП, е 

избран изпълнителя ДЗЗД ”Лозенец – Недялско“, с който е сключен договор 

№2374/02.03.2016 г. за изграждане на газопроводния участък.  

В края на м. юни 2016г. дейностите по изграждане и въвеждане в експлоатация 

на газопроводния участък са приключени, като е издадено разрешение за 

ползване № СТ-05-781. Това действие е обявено официално на публично 

събитие проведено на 03.08.2018 г. 

 

4.1.3. Внедряване на системи за оптимизиране на процеса на 

управление на техническото състояние на мрежата 

 

4.1.3.1. Доставка и внедряване на софтуер за управление на 

интегритета на газопроводите (PIMS софтуер) 

PIMS софтуерът дава възможност за интегрирана обработка на данни за 

газопроводи, обхващащи всички етапи на управление на интегритета на 

газопровода, с цел поддържане на активите и дейността на „Булгартрансгаз“ ЕАД 
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в надеждно, сигурно и високоефективно състояние. Софтуерът съдържа 

функционалности, които позволяват ефикасен, подлежащ на оценка и добре 

структуриран процес на интегритет, осигурява поддържка на процеса на вземане 

на управленски решения, свързани с оценка на риска за газопроводите и 

съответното прилагане на необходимите дейности и превантивни мерки за 

намаляване на риска по отношение на експлоатацията на газопроводите, 

здравето и безопасността на служителите на Дружеството и населението, 

опазване на околната среда, осигуряване на икономическа ефективност на 

експлоатацията и поддръжката на съоръженията, както и за по-ефективно 

планиране на бюджет и оптимизиране на разходите за експлоатация и поддръжка 

на газопроводите, обхващащи целия жизнен цикъл на газопреносната система. 

В началото на 2016 г. бе сключен Договор № 2314/08.01.2016г. за доставка и 

внедряване на софтуер за управление на интегритета на газопроводите (PIMS 

софтуер), след проведена процедура през 2015г., съгласно изискванията на 

Закона за обществени поръки. До декември 2016г. всички предвидени дейности 

в договора бяха изпълнени, като софтуерът беше доставен и адаптиран за 

нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД.  

 

4.1.3.2. Внедряване на географска информационна система 

(GIS) 

ГИС е информационна система, съвкупност от софтуер, хардуер, данни, 

процедури и обучени кадри за създаване, манипулиране, съхраняване, анализ и 

визуализация на пространствено определени данни.  

Дейностите свързани с интегрирането на ГИС в „Булгартрансгаз“ ЕАД включват: 

проучвателни дейности; проектиране, изготвяне на детайлен дизайн - 

документация и детайлен проектен план; доставка на техническо оборудване 

(системен софтуер, хардуер и прилежащи компоненти); изграждане на 

техническата инфраструктура необходима за функциониране на ГИС; 

инсталиране и първоначално конфигуриране на работната среда; разработка на 

системата; основно внедряване; извършване на Алфа тест; извършване на Бета 

тест; извършване на „ТЕСТ”; окончателно внедряване; извършване на обучение; 

гаранционно обслужване. 

След проведена процедура по реда на ЗОП, е избран изпълнител и сключен 

Договор № 2394 от 18.03.2016 г. за интегриране на ГИС в „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

Към края на месец февруари 2017 г. се изпълниха всички дейности по 

интегрирането на ГИС в „Булгартрансгаз” ЕАД, с което приключи и изпълнението 

на договора. 
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ФАЗА 2: 

Включва действия, предприети през 

2016 г., които представляват 

естествено и логично продължение 

на цялостното реализиране на 

проекта, следващо изпълнението на 

ФАЗА 1.  

 

Дейностите по Фаза 2 от ПОИ 6.8.2 се 

реализират с финансовата подкрепа 

на ЕС, чрез програма Механизъм за 

свързване на Европа (МСЕ). 

o Етап 2 от модернизацията на 

компресорни станции чрез 

интегриране на 4 броя 

газотурбокомпресорни агрегата 

(ГТКА) в 3 компресорни станции (КС 

„Лозенец“, КС „Петрич“, КС 

„Ихтиман“); 

 

o Рехабилитация и подмяна на 

участъци от Северния полупръстен на 

газопреносната мрежа с обща 

дължина 81 км.; 

 

o Провеждане на инспекции. 

 

4.2. Актуален статус на реализация на дейностите от ФАЗА 2: 

изпълнение на строителни дейности 

 

4.2.1. Етап 2 от модернизацията на компресорните станции 

чрез интегриране на 4 броя газотурбокомпресорни 

агрегата (ГТКА) в 3 компресорни станции (КС „Лозенец“, 

КС „Петрич“, КС „Ихтиман“) 

Етап 2 от модернизацията на 3 компресорни станции включва интеграцията на 4 

броя газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА) в 3 компресорни станции (КС 

„Лозенец“, КС „Петрич“, КС „Ихтиман“). 

Карта на дейностите: 
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Подготвителни (прединвестиционни) дейности: 

През 2016 г. „Булгартрансгаз” ЕАД стартира вторият етап на модернизацията на 

компресорните станции с провеждането на прединвестиционни дейности 

(предпроектно проучване). Подготвителните (прединвестиционни) дейности, са 

начален и задължителен етап от цялостната концепция за рехабилитация и 

модернизация на компресорните станции, с цел привеждането им в пълно 

съответствие с екологичните изисквания, както и дългосрочно осигуряване на 

разполагаемите компресорни мощности.  

Прединвестиционните дейности бяха съфинансирани от Механизма за свързване 

на Европа (CEF) в рамките на Действие с номер 6.8.2-0055-BG-S-M-15 

„Подготвителни дейности във връзка с изпълнението на ПОИ 6.8.2 

Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата газова 

инфраструктура в България“. 

Открита беше и беше проведена процедура за възлагане на обществена поръчка 

по реда на ЗОП (отм.), в резултат на която беше избран изпълнител и на 

15.11.2016 г. беше подписан договор за изпълнение с предмет: „Подготвително 

(прединвестиционно) проучване с технико-икономически анализ на състоянието 

на техническото оборудване на три компресорни станции – КС „Лозенец“, КС 

„Ихтиман“ и КС „Петрич“ и необходимост от модернизация“. 

Дейността е окончателно изпълнена с предаден през м. март 2017 г. технико-

икономически анализ на състоянието на техническото оборудване на трите 

компресорни станции – КС „Лозенец“, КС „Ихтиман“ и КС „Петрич“, който 

определя необходимост от модернизацията им. Резултатите от проучването са 

приети от „Булгартрансгаз” ЕАД през м. април 2017 г., като е избран и един от 

предлаганите варианти за изпълнение на дейностите по модернизация на 

компресорните станции. 

Резултатите от технико-икономическия анализ осигуриха възможност да се 

продължи със следващите етапи за реализация на дейността, а именно 

проектиране, доставка и монтаж на 4 броя нискоемисионни ГТКА, които да бъдат 

интегрирани в КС „Лозенец“, КС „Ихтиман“, КС „Петрич“.  

 

Дейности по проектиране, доставки и внедряване на 4 броя 

нискоемисионни ГТКА в КС „Лозенец“, КС „Ихтиман“, КС „Петрич“  

За всяка от компресорните станции са извършени процедури за преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), 
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като в резултат на тях от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) бяха получени 

становища да не се извършва ОВОС. 

За площадките на КС Лозенец и КС Ихтиман са изработени и съгласувани ПУП, които са 

одобрени от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална 

политика към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). 

В резултат на проведена процедура за обществена поръчка с наименование „Модернизация 

на 3 компресорни станции чрез интегриране на 4 броя нискоемисионни 

газотурбокомпресорни агрегати” с определения изпълнител е сключен договор на 

01.03.2019 г. за извършване на инвестиционно проектиране, доставка на необходимото 

оборудване, изпълнение на строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация на 

строежи за модернизация на компресорни станции „Петрич”, „Лозенец” и „Ихтиман” чрез 

интегриране на 4 броя нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати („ГТКА”), а именно:  

Строеж I – Реконструкция на КС „Петрич” с изграждане на 1 нов ГТКА; 

Строеж II - Реконструкция на КС „Лозенец” с изграждане на 2 нови ГТКА;  

Строеж III - Реконструкция на КС „Ихтиман” с изграждане на 1 нов ГТКА. 

За всеки един от строежите през 2020 г. е издадено разрешение за строеж от МРРБ.  

През ноември 2021 г. приключи Етап 2 от модернизацията на компресорните 

станции, попадащи в обхвата на Фаза 2 на ПОИ 6.8.2.  

За строежите са издадени Разрешения за ползване, както следва: 

- КС „Петрич”: Разрешение за ползване № СТ-05-164/26.02.2021 

- КС „Лозенец”: Разрешение за ползване № СТ-05-843/30.11.2021 г. 

- КС „Ихтиман”: Разрешение за ползване № СТ-05-844/30.11.2021 г. 
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4.2.2. Рехабилитация и подмяна на участъци от Северния 

полупръстен на газопреносната мрежа с обща дължина 81 

км. 

 

4.2.2.1. Участък от газопровод: “ОС „Беглеж“ - КВ „Дерманци“ - 

КВ „Батулци“ - КВ „Калугерово“ (58 км.) 

Тази дейност обхваща дейности, свързани с рехабилитация (подсилване) на 

Северния полупръстен на газопреносната мрежа в участъка „ОС Беглеж – КВ 

Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово”.  

Карта на дейността: 

 

Този участък е с дължина около 58км, диаметър DN700, проектно налягане 5,4 

MРa и е въведен в експлоатация на два етапа, съответно през 1973г. и през 1975г. 

В следствие на дългогодишната експлоатация и на база изготвените анализи и 

диагностика на техническото състояние е целесъобразна подмяна на уастъка „ОС 

Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово”, с цел гарантиране на 

надеждността и осигуряване на проектния капацитет на пренос на природен газ. 

Разглежданият участък има много голямо стратегическо значение за 

газопреносната мрежа, доколкото през него се осигурява транспорта на природен 

газ от входна точка Негру вода и е пряко свързан с единственото в страната 

газохранилище ПГХ „Чирен“. Поради това, както и отчитайки, че този участък е 

пряко обвързан с използването на интерконектора Румъния-България и с 

планираните за изграждане интерконектор с Република Сърбия и разширение на 
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ПГХ „Чирен“, обуславят спешния порядък и изключителното значение за 

подмяната му. 

Подготвителни (прединвестиционни) дейности: 

Прединвестиционните дейности бяха съфинансирани от Механизма за свързване 

на Европа (CEF) в рамките на Действие с номер 6.8.2-0055-BG-S-M-15 

„Подготвителни дейности във връзка с изпълнението на ПОИ 6.8.2 

Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата газова 

инфраструктура в България“. 

В периода април-септември 2016 г. беше открита и обявена процедура за 

възлагане на обществена поръчка, съгласно ЗОП, в резултат на която беше 

избран изпълнител и на 14.10.2016 г. бе сключен договор с предмет 

“Подготвителни дейности във връзка с рехабилитацията и подсилването на 

северния полупръстен на газопреносната система с прединвестиционни 

проучвания и инвестиционно проектиране за строеж “Подмяна на Преносен 

(магистрален) газопровод в участъка “ОС Беглеж - КВ Дерманци - КВ Батулци - 

КВ Калугерово”.  

Изготвен е Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и е издадено 

Решение № 3-3/2018 г. на Министъра на околната среда и водите, с което 

одобрява осъществяване на инвестиционното намерение. Изработени са и са 

одобрени от компетентните органи по ЗУТ подробен устройствен план – 

парцеларен план и инвестиционен проект, фаза работен, за участъка.  

Всички дейности от предмета на договора са изпълнени. В резултат на 

изпълнение на договора са издадени пет разрешения за строеж, както следва: за 

етап 3 – преносен газопровод от КВ „Батулци“ до КВ „Калугерово“ –линейна част; 

за етап 2 – преносен газопровод от КВ „Дерманци“ до КВ „Батулци“; за етап 4 – 

ОС „Беглеж“; за етап 1 – преносен газопровод от ОС „Беглеж“ до КВ „Дерманци“ 

и за етап 3 – преносен газопровод от КВ „Батулци“ до КВ „Калугерово“ – кранови 

възли.  

Дейности по доставки, строителство и въвеждане в експлоатация: 

Строителните дейности се съфинансират от Механизма за свързване на Европа 

(CEF) в рамките на Действие с номер 6.8.2-0034-BG-W-M-18 „Строителни работи 

в рамките на ПОИ 6.8.2 „Рехабилитация, модернизация и разширяване на 

българската преносна система - Фаза 2“. 

Поради спецификата и сложността на участъка от 58 км, той е разделен на три 

основни части (три подобекта). 

• Подобект: Преносен газопровод от КВ „Батулци“ до КВ „Калугерово“; 
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През м. юни 2018 г. е обявена процедура по ЗОП за възлагане на обществена 

поръчка, в резултат на която е избран изпълнител и на 31.12.2018 г. е сключен 

договор № 3695 с изпълнител ДЗЗД "Западгазенергоинвест" с предмет: 

„Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на участък от газопровод КВ 

„Батулци” - КВ “Калугерово”” с дължина от около 13 км. 

Строителството на линейната част и на крановите възли на подучастъка от около 

13 км. приключи и е издадено разрешение за ползване № СТ-05-35/20.01.2021 

г.  

 

 

 

• Подобект: Преносен газопровод от КВ „Дерманци“ до КВ „Батулци“ 

• Подобект: Преносен газопровод от КВ „Беглеж“ до КВ „Дерманци“ 

• Подобект: ОС "Беглеж". 

 

В началото на месец февруари 2019 г. е обявена процедура по ЗОП за възлагане 

на обществена поръчка, в резултат на която е избран изпълнител и на 25.10.2019 
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г. е сключен договор № 4220 с изпълнител ДЗЗД "Канпайп Интернационал" с 

предмет: „Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на участък от 

газопровод от ОС „Беглеж“ – КВ „Дерманци“ – КВ „Батулци“ и ОС „Беглеж““ с 

дължина от около 45 км.  

 

Строителството на подучастъка от около 45 км. и съоръженията към него 

приключи и се издадени разрешения за ползване, както следва: 

 

 

 

 

❖ Разрешение за 

ползване № СТ-05-

693/14.09.2021 г. за 

подобект: Преносен 

газопровод от КВ 

„Дерманци“ до КВ 

„Батулци“ 

 

❖ Разрешение за 

ползване № СТ-05-

21/14.01.2022 г. за 

подобект: Преносен 

газопровод от КВ 

„Беглеж“ до КВ 

„Дерманци“ и ОС 

"Беглеж". 
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4.2.2.2. Участък от газопровод: “ОС Вълчи дол - ЛКВ Преселка” 

(23 км.) 

Тази дейност обхваща дейности, свързани с рехабилитация (подсилване) на 

Северния полупръстен на газопреносната мрежа в участъка от ОС “Вълчи Дол” 

до КВ “Преселка”.  

Карта на дейността: 

 

Участъкът е въведен в експлоатация през 1975 г. и е с дължина около 23,3 км., 

диаметър DN700 и проектно налягане в участъка 5,4 MРa.  

В следствие на дългогодишната експлоатация и на база изготвените анализи и 

диагностика на техническото състояние е целесъобразна подмяна на уастъка от 

ОС “Вълчи Дол” до КВ “Преселка”, с цел гарантиране на надеждността и 

осигуряване на проектния капацитет на пренос на природен газ. Разглежданият 

участък има голямо стратегическо значение за газопреносната мрежа, доколкото 

през него се осигурява транспорта на природен газ от входна точка Негру вода 

до голяма част от потребителите в страната и е пряко свързан с единственото към 

момента в страната газохранилище ПГХ „Чирен“. 

Подготвителни (прединвестиционни) дейности: 

Прединвестиционните дейности бяха съфинансирани от Механизма за свързване 

на Европа (CEF) в рамките на Действие с номер 6.8.2-0026-BG-S-M-16 

"Изпълнение на подготвителни дейности във връзка с рехабилитацията на 

газопреносната система в участъка ОС Вълчи Дол - КВ Преселка“.  

През м. май 2017 г. е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на 
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дейностите по проектиране. На 15.12.2017 г. е сключен договор с предмет: 

„Проучване и инвестиционно проектиране за строеж „Подмяна на преносен 

(магистрален) газопровод в участъка ОС „Вълчи дол“ – ЛКВ „Преселка“ към 

Проект от „Общ интерес” 6.8.2”. Дейностите от предмета на договора, с 

изключение на дейностите по упражняване на авторски надзор по време на 

строителството, са изпълнени.  

В резултат на изпълнение на договора са изготвени подробен устройствен план 

– парцеларен план (ПУП-ПП) за участъка, одобрен със заповед на заместник-

министъра на регионалното развитие и благоустройството, и инвестиционен 

проект, фаза работна, който е съгласуван от всички заинтересовани лица. 

Издадено е Решение № 14-ПР/2018 г. на компетентния орган по околна среда 

Министерството на околната среда и водите, след проведена процедура по 

преценка на необходимостта от ОВОС. През м. февруари 2021 г. 

инвестиционният проект е внесен в Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството за одобрение и е издадено Разрешение за строеж. 

Дейности по доставки, строителство и въвеждане в експлоатация: 

Строителните дейности се съфинансират от Механизма за свързване на Европа 

(CEF) в рамките на Действие с номер 6.8.2-0034-BG-W-M-18 „Строителни работи 

в рамките на ПОИ 6.8.2 „Рехабилитация, модернизация и разширяване на 

българската преносна система - Фаза 2“. 

През м. декември 2019 г. е обявена процедура по ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка, в резултат на която е избран изпълнител и на 05.06.2020 г. 

е сключен Договор № 4572 с изпълнител ДЗЗД "ОС Вълчи дол - ЛКВ Преселка" с 

предмет: „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Вълчи 

дол“ - ЛКВ „Преселка“ и проектиране и изграждане на оптична кабелна линия 

към него“.  

Към края на 2021 г. строителните дейности са завършени на близо 80%, като се 

очаква въвеждането в експлоатацията на рехабилитираният участък да завърши 

по план. 

 

4.2.3. Провеждане на инспекции 

Дейностите по провеждане на инспекции обхващат провеждането на технически 

тръбни инспекции на два участъка от газопреносната мрежа, а именно: 

• участък ОС „Кардам“ - ОС „Лозенец“ с дължина от около 184 km, външен 

диаметър 1220 и проектно, максимално допустимо, работно налягане 5,4 

МРа; 
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• участък ОС „Батулци“ - ОС „Враца“, с дължина около 37 km, външен 

диаметър 521 mm и проектно, максимално допустимо, работно налягане 

5,4 МРа.  

Дейността има за цел да се направи пълна и точна оценка на техническото 

състояние на двата участъка от газопреносната мрежа, в т.ч подробна 

информация относно всички регистрирани събития и дефекти от използваните 

инспекционни бутала.  

Двата инспектирани участъци имат стратегическо значение, тъй като към 

настоящия момент участъкът ОС „Кардам“ - ОС „Лозенец“ осигурява пренос на 

природен газ през България до Румъния посока юг-север и при необходимост в 

обратна посока от Румъния към Гърция, Турция и Северна Македония. Участъкът 

ОС „Батулци“ – ОС „Враца“ осигурява достъп до ПГХ „Чирен“. 

Дейностите включват: 

• Полеви дейности за изпълнение на вътрешнотръбните инспекции, чрез 

използване на интелигентни бутала; 

• Отчитане на резултатите от тръбните инспекции, което включва всички 

събития, регистрирани по време инспекциите на участъците; 

• Оценка на целостта на участъците и изготвяне на десетгодишна 

ремонтна програма за всеки един. 

Извършването на инспекции беше съфинансирано от Механизма за свързване на 

Европа (CEF) в рамките на Действие с номер 6.8.2-0055-BG-S-M-15 

„Подготвителни дейности във връзка с изпълнението на ПОИ 6.8.2 

Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата газова 

инфраструктура в България“. 

През март 2016 г. беше открита и обявена процедура за възлагане на обществена 

поръчка, съгласно ЗОП, в резултат на която беше избран изпълнител и на 

14.07.2016 г. бе подписан договор с избрания изпълнител с предмет: 

„Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и с технология на разсеян 

магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна, на два участъка от 

газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД, участък ОС „Кардам“ – ОС 

„Лозенец“ с външен диаметър DN 1220 (48”) и дължина 184 км и участък ОС 

„Батулци“ – ОС „Враца“ с външен диаметър 520 (20“) и дължина 37 км”.  

В периода юли – декември 2016 г., всички дейности по договора бяха изпълнени. 

Въз основа на данните от проведената вътрешнотръбна инспекция и сравнение с 

данните от предходна/и такива, се изготви оценка на интегритета на 

газопроводните участъци. Изготвена бе и „Програма за ремонти“ за двата 

участъка, по приоритети за срок от 10 (десет) години. 
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ФАЗА 3: 

Включва изграждане на 

инфраструктура под условие, 

необходима след вземане на 

окончателно инвестиционно решение 

за реализиране на етап 2 от проект 

Междусистемна връзка България-

Сърбия - увеличение на капацитета 

на интерконектора от 1,8 на 2,4 млрд. 

м³/г.  

 

В тази фаза е включена 

инфраструктурата, чието реализиране и 

параметри са под условие, тъй като са 

свързани с бъдещи решения относно 

проекта Междусистемна връзка България 

– Сърбия (IBS). 

Заложената за изграждане 

инфраструктура включва: 

- нов газопровод Горни Богров – Нови 

Искър с приблизителна дължина около 19 

км, DN 700; 

- нова компресорна станция „Богров” – 20 

MW. 

 

4.3. Карта на дейностите от ФАЗА 3: 
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5. РАЗГЛЕДАНИ ВАРИАНТИ/АЛТЕРНАТИВНИ МАРШРУТИ (ФАЗА 

2) 

За определяне на оптималните варианти за модернизация (по отношение на 

компресорните станции) и определяне на трасе/маршрут при рехабилитация и 

подмяна (по отношение на участъци от газопреносната система), са проведени 

технико-икономически прединвестиционни дейности, част от които е 

подготовката на: 

o   Предложение за варианти за модернизация на 3 компресорни станции 

чрез интегриране на 4 броя нискоемисионни газотурбокомпресорни 

агрегата (ГТКА): 

o КС Лозенец – 2 броя; 

o КС Петрич – 1 брой; 

o КС Ихтиман – 1 брой. 

За всяка една компресорна станция в доклада на прединвестиционното 

проучване са разработени по два варианта на разположение на компресорните 

мощности. 

o    Предложения за трасе/маршрут на новите участъци на газопровода и 

обектите в него (обща дължина около 81 км.), както следва: 

o Участък ОС „Беглеж” - КВ „Дерманци” - КВ „Батулци” - КВ 

„Калугерово” – 58 км.; 

o Участък ОС „Вълчи дол” – КВ „Преселка” – 23 км. 

Основно условие при рехабилитацията (подмяната) на участъците от Северния 

полупръстен на газопреносната мрежа на „Булгартрангаз“ ЕАД е проектираното 

трасе да бъде разположено в границите на нормативно определения сервитут на 

определените участъци за рехабилитация (подмяна), като разглежданите 

варианти са по отношение на технологията и етапите на подмяна, съобразени с  

непрекъснатия режим на пренос на природен газ и прецизиране 

местоположението на крановите възли и очистни съотъжения. 

Предложенията (вариантите) за модернизация и рехабилитация са разгледани от 

Експертен технико – икономически съвет (ЕТИС) на „Булгартрансгаз” ЕАД, който 

одобри оптималния вариант, за изпълнение на дейностите свързани с 

модернизацията и рехабилитацията на компресорните станции и газопроводните 

участъци от Северния полупръстен на газопреносната мрежа. 
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6. ИНДИКАТИВЕН ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ПРОЕКТА 

  

ГОДИНА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

ФАЗА 1*:  

Етап 1 на модернизация на 

компресорни станции 
2016     

Изграждане на газопровод 

КС „Лозенец“ – ОС 

Недялско 

  2018   

Внедряване на системи 

PIMS и GIS 
 2017    

ФАЗА 2:  

Етап 2 на модернизация на 

компресорни станции 
    2021 

Рехабилитация и подмяна 

на участък от газопровод – 

58 км.  

    2022 

Рехабилитация и подмяна 

на участък от газопровод – 

23 км. 

    2022 

Провеждане на инспекции 2016     

ФАЗА 3 **:  

Нов газопровод Горни 

Богров – Нов искър, 19 км, 

ДУ 700 и КС, 20 MW 

    
Под 

условие 

*Фаза 1 – приключени дейности 

**Инфраструктура под условие - след вземане на окончателно инвестиционно решение 

за реализиране на етап 2 от проект Междусистемна връзка България-Сърбия. 
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7. ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА 

ПОИ 6.8.2 Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата 

газопреносна система включва дейности отнасящи се както до модернизация на 

компресорни станции, така и до рехабилитация, модернизация и разширение на 

линейната част на газопреносната система. 

За всяка от тези дейности са продевени подготвителни (прединвестиционни) 

проучвания, които представляват начален етап от цялостната реализация на 

съответната дейност. В резултат на всяко едно проучване са определени 

техническите варианти за трасе (в случаите на дейности, свързани с линейната 

част) и технически варианти за модернизация (в случаите на дейности, свързани 

с модернизация на компресорните станции), както и параметрите (технически, 

икономически, правни и др.) за последващо проектиране и строителство.  

В рамките на подготвителните дейности са извършени и оценка на въздействието 

върху околната и социалната среда и са дефинирани екологични решения за 

реализацията на отделните инвестиционни предложения, в това число са 

изготвени уведомления за инвестиционни намерения във връзка с Наредбата по 

оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Наредбата за Оценка за 

съвместимост (ОС). На основата на подготвената за съответното инвестиционно 

предложение информация, компетентният орган (Министерството на околната 

среда и водите) издаде съответните решения. 

На база на резултатите от реализиране на прединвестиционните дейности се 

премина към следващите етапи от изпълнението на проекта/отделните дейности 

от него – проектиране, доставки на оборудване и строително – монтажни работи. 

В случаите на дейностите по модернизация на компресорни станции (дейности 

по модернизация на КС се изпълняват в две фази в рамките на ПОИ 6.8.2) се 

извърши и преглед на екологичното законодателство, отнасящо се до 

идентифициране на необходимостта от прилагането на най-добри налични 

техники (НДНТ). 

Всички отделни дейности в рамките на ПОИ 6.8.2 Рехабилитация, модернизация 

и разширение на съществуващата газопреносна система са реализирани при 

спазване на изискванията на българското законодателство по околна среда, в 

т.ч. Закона за опазване на околната среда, специализираните закони за опазване 

на чистотата на въздуха, водите, природата, управлението на отпадъците и 

ограничаването на изменението на климата, както и подзаконовите нормативни 

актове по тяхното прилагане.  
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7.1. Проведени процедури по оценка на въздействието при 

изпълнението на отделните дейности от ПОИ 6.8.2 

 

7.1.1. Етап 1 и Етап 2 на модернизация на 4 компресорни 

станции (КС „Лозенец”, КС „Ихтиман”, КС „Петрич”, КС 

„Странджа”) 

 

o Компресорна станция „ИХТИМАН” 

Етап 1 от модернизацията на КС: С Решение № СО-64-ПР/2011 г., становище 

№26-00-11842/28.01.2014 г. и Становище № 26-00-5225/28.05.2015 г. във 

връзка с направено допълнително уведомление за промяна на инвестиционното 

предложение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда, РИОСВ – София преценява да не се 

извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение „Реконструкция на Компресорна Станция „Ихтиман“ в поземлен 

имот № 060103, землище на с. Стамболово, община Ихтиман. 

Информация може да бъде намерена на следния адрес на интернет страницата 

на Компетентния орган – МОСВ, обява от 14.03.2016 г.: 

http://eea.government.bg/bg/obyavi/notices_arhiv_16 

Етап 2 от модернизацията на КС:  

През м. октомври 2017 г., „Булгартрансгаз” ЕАД уведоми Компетентния орган - 

РИОСВ София и засегнатото население за инвестиционното намерение 

„Модернизация на компресорна станция (КС) Ихтиман – Етап 2”. 

През м. юли 2018 г. е издадено Решение № 2-ПР/2018г. на Компетентния орган, 

с преценка, че инвестиционното предложение няма да окаже вредно въздействие 

върху околната среда и не е необходимо извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда. 

Информация може да бъде намерена на следния адрес на интернет страницата 

на Компетентния орган – МОСВ: 

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26428 

  

http://eea.government.bg/bg/obyavi/notices_arhiv_16
http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26428
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o Компресорна станция „ПЕТРИЧ” 

Етап 1 от модернизацията на КС: С Решение № 9-ПР/2011 г. на МОСВ, Решение 

№ БД-30-ПР/2014 и становище №2064(3) от 10.07.2015 г. на РИОСВ Благоевград 

е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда 

за инвестиционно предложение „Реконструкция на Компресорна Станция 

„Петрич“. 

Информация и документация от проведената процедура може да бъде намерена 

на следните адреси на интернет страницата на Компетентния орган - МОСВ:  

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/5778 

и 

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/1255 

Етап 2 от модернизацията на КС:  

През м. октомври 2017 г., „Булгартрансгаз” ЕАД уведоми на Компетентния орган 

– РИОСВ Благоевград и засегнатото население за инвестиционното намерение 

”Модернизация на компресорна станция (КС) Петрич – Етап 2”. 

През м. април 2018 г. е издадено Решение № БД-26-ПР/2018г. на РИОСВ 

Благоевград с преценка, че инвестиционното предложение няма да окаже вредно 

въздействие върху околната среда и не е необходимо извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда. 

Информация и документация от проведената процедура може да бъде намерена 

на следния адрес на интернет страницата на Компетентния орган - МОСВ:  

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25069 

 

o Компресорна станция „ЛОЗЕНЕЦ” 

Етап 1 от модернизацията на КС: С Решение № КОС 01-4376/04.01.2011 г. и 

становище № КОС 01-4428/4476 от 20.12.2013 г. на РИОСВ – Стара Загора и 

Решение № 9-ПР/2015 г. на МОСВ, се преценява, че не е необходимо да се 

извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение Реконструкция на КС ”Лозенец” в имот № 000999 в землището на 

с. Лозенец. 

Информация и документация от проведената процедура може да бъде намерена 

на следния адрес на интернет страницата на Компетентния орган - МОСВ:  

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/11179 

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/5778
http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/1255
http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25069
http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/11179
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Етап 2 от модернизацията на КС:  

През м. октомври 2017 г., „Булгартрансгаз” ЕАД уведоми Компетентния орган – 

РИОСВ Стара Загора и засегнатото население за инвестиционното намерение 

„Модернизация на компресорна станция (КС) Лозенец – Етап 2”. 

През м. юли 2018 г. е издадено Решение № 5-ПР/2018г. на Компетентния орган, 

с преценка, че инвестиционното предложение няма да окаже вредно въздействие 

върху околната среда и не е необходимо извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда. 

Информация може да бъде намерена на следния адрес на интернет страницата 

на Компетентния орган – МОСВ: 

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25413 

 

o Компресорна станция „СТРАНДЖА” 

Етап 1 от модернизацията на КС: С издадено Решение № СЗ-46-ОС/2009 г. и 

становище № КОС 01-4414/4475 от 20.12.2013 г. на РИОСВ – Стара Загора и 

Решение № СЗ-83-ПР/2015 г. на РИОСВ-Стара Загора, се преценява, че не е 

необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 

инвестиционно предложение „Реконструкция на Компресорна станция 

„Странджа” в землището на с. Горска поляна, общ. Болярово, обл. Ямбол, 

попадащо в границите на защитена зона ”Западна Странджа” с код BG 00002066 

и защитена зона „Дервентски възвишения 2”, с код BG 0000219. 

Информация и документация от проведената процедура може да бъде намерена 

на следния адрес на интернет страницата на Компетентния орган - МОСВ: 

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/15359 

 

7.1.2. Изграждане на газопровод от КС „Лозенец” до ОС „Недялско”, с 

дължина ~ 20 км. 

Трасето на газопровод от КС „Лозенец” до ОС „Недялско” не преминава през 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но пресича 

следните защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: 

– BG0000196 ”Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна; 

– BG0000205 ”Стралджа”, за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна; 

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25413
http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/15359
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– BG0002028 ”Комплекс Стралджа”, за опазване на дивите птици. 

След провеждането на процедура по Закона за опазване на околната среда, е 

издадено Решение на МОСВ по Оценка на въздействието върху околната среда 

№ 5-5/2014 г., с което е одобрено осъществяването на дейността по 

изграждането на газопровод в участъка КС „Лозенец” – ОС „Недялско”. 

Информация и пълна документация от проведената процедура може да бъде 

намерена на следния адрес на интернет страницата на Компетентния орган - 

МОСВ: 

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/71 

 

7.1.3. Дейности по рехабилитация и подмяна на участъци от Северния 

полупръстен на газопреносната мрежа с обща дължина 81 км. 

В рамките на изпълнението на прединвестиционно проучване и инвестиционно 

проектиране за рехабилитация и подмяна на съществуващ участък от 

газопровод: ”ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово” с 

дължина около 58 км., е подадено уведомление за инвестиционното 

предложение до компететния орган – Министерство на околната среда и водите.  

Проверката относно местоложението на газопроводния участък е установила, че 

дейностите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона 

за защитените територии, но частично попадат в границите на защитени зони по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие: 

– BG0000240 ”Студенец” за опазване на дивите птици; 

– BG0000240 ”Студенец”, за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна; 

– BG0001014 ”Карлуково”, за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна. 

С Решение №3-ПР от 10.10.2017 г. Министерство на околната среда и водите 

решава да се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за 

инвестиционното предложение.  

Изготвен е Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и е издадено 

Решение № 3-3/2018 г. на Министъра на околната среда и водите, с което 

одобрява осъществяване на инвестиционното намерение.  

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/71
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Информация и пълна документация от провеждената процедура може да бъде 

намерена на следния адрес на интернет страницата на Компетентния орган - 

МОСВ: 

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/21192 

 

В рамките на изпълнението на прединвестиционно проучване и инвестиционно 

проектиране за рехабилитация и подмяна на съществуващ участък от 

газопровод: ”ОС Вълчи дол – КВ Преселка” с дължина около 23 км., е 

подадено уведомление за инвестиционното предложение до компететния орган – 

Министерство на околната среда и водите.  

Проверката относно местоложението на газопроводния участък е установила, че 

дейностите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона 

за защитените територии, както и в границите на защитени зони (Натура 2000) 

по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. 

През м. юни 2018 г., е получено писмо от МОСВ с изх. № ОВОС-68/28.06.2018 г., 

с указания за провеждане на процедура за преценка на необходимостта от 

оценка на въздействието върху околната среда. 

С Решение № 14-ПР от 18.10.2018 г. Министерство на околната среда и водите 

решава да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) 

за инвестиционното предложение.  

Информация и пълна документация от провеждената процедура може да бъде 

намерена на следния адрес на интернет страницата на Компетентния орган - 

МОСВ: 

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26670 

 

7.1.4. ВЪЗМОЖНИ АСПЕКТИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 

ОКОЛНАТА СРЕДА 

В периода на изпълнение на строителството са взети необходимите мерки за 

опазване на околната среда, както и за недопускане на щети и отрицателно 

въздействие върху хора и имущество, вследствие на замърсяване на 

компонентите на околната среда в резултат от образуването на емисии, в т.ч.: 

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/21192
http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26670
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o АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ: Въздействия, мерки, изисквания и 

решения за опазване 

В етапа на строителството се осъществят наземно-изкопни работи на зоните 

предвидени за извършване на определените дейности.  

Площта, върху която се извършват горепосочените дейности, представлява 

неорганизиран източник основно на прах и в много малка степен на емисии на 

вредни вещества в отработените газове от двигателите с вътрешно горене (ДВГ)  

на използваната техника, работеща с дизелово гориво - въглеродни и азотни 

оксиди, леснолетливи органични съединения, сажди (фини прахови частици) и 

нищожни количества кадмий и устойчиви органични замърсители.  

Интензивността на прахоотделяне зависи в голяма степен от метеорологичните 

условия по време на провеждане на строителните дейности и от сезона, през 

който ще се извършват строителните работи, климатичните и метеорологичните 

фактори (вятър, влажност, температура, устойчивост на атмосферата), 

характеристиките на земните частици и много други условия. Една от мерките за 

намаление на прахоотделяне е чрез използване на т.н. оросителната система за 

поддържане на достатъчна влага в тях през сухите летни и есенни месеци с цел 

снижаване нивата на праховите емисии (контролирани емисии). Когато има 

безветрие и въздухът е много замърсен се преустановява за известен период 

строителната дейност, за да може замърсяването да се разсее. 

Използването на оросителната система за поддържане на достатъчна влага през 

сухите летни и есенни месеци осигурява контролиране на емисии, като снижава 

нивата на прахоотделяне с до 80%.   

o ПОВЪРХНОСТНИ И ПОДЗЕМНИ ВОДИ: Въздействия, мерки, 

изисквания и решения за опазване 

Количествата отпадъчни води са определени при избора на вариант на етапа на 

проектиране. С цел недопускане замърсяването на повърхностните и подземните 

води в района на обекта, при извършване на строителните дейности се спазва 

технологичната дисциплина. 

За минимизиране на тези въздействия се следи за правилното съхранение и 

последващо третиране на генерираните на територията на обекта отпадъци, 

както и използването на строителна и транспортна техника в добро техническо 

състояние, с цел предотвратяване замърсяването на водите с нефтопродукти. 
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o ЛАНДШАФТ: Въздействия, мерки, изисквания и решения за 

опазване 

Смекчаващите мерки, които се предприемат, с цел недопускане увреждане на 

ландшафта в района, се свеждат основно до навременно разчистване на 

строителната площадка непосредствено след приключване на строителните 

работи в района на обекта, както и спазване на решенията, заложени в 

техническия проект. 

o ПОЧВИ: Въздействия, мерки, изисквания и решения за 

опазване 

Опазването на почвите в района при извършване на отделните дейности е пряко 

свързано със спазване на технологична дисциплина, в т.ч. правилно съхраняване 

на използваните за целите на строителство и експлоатация суровини. На 

строителната площадка те се съхраняват в затворени контейнери, върху 

изолирана повърхност, без директен достъп до почвите и/или водите. В 

наличност е осигурен съответния подходящ абсорбент в близост до контейнерите 

за превенция, в случай на разливане. Стриктно се следи  правилното съхранение 

на генерираните по време на строителството и експлоатацията отпадъци. 

o ФЛОРА и ФАУНА и ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ от екологичната мрежа 

Натура 2000: Въздействия, мерки, изисквания и решения за 

опазване 

При избора на варианти на трасе не се засягат предмета и целите на опазване в  

защитени зони от Национална екологична мрежа Натура 2000 с цел да няма 

отрицателно въздействие върху флората, фауната и зоните по Натура 2000 по 

време на строителството и експлоатацията. Там където е било необходимо са 

прилагани смекчаващи мерки за минимизиране и/или ограничаване на очаквани 

въздействия, част от които е запазването на естественото състояние на 

местообитанията и видовете, възстановяване при необходимост на площта и 

естественото състояние на приоритетни природни местообитания и видове, както 

и на техните популации. 

o Трансграничен характер на въздействията 

Реализацията на ПОИ 6.8.2 Рехабилитация, модернизация и разширение на 

съществуващата газопреносна система няма да окаже трансгранично 

въздействие върху околната среда. 
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8. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

Проект от „общ интерес” 6.8.2 Рехабилитация, модернизация и разширение на 

съществуващата газопреносна система – ФАЗА 2 се изпълнява със собствени 

средства на „Булгартрансгаз” ЕАД и с финансовата подкрепа на ЕС, чрез 

програма Механизъм за свързване на Европа (МСЕ). 

Действие 6.8.2-0055-BG-S-M-15 
(изпълнено) 

Стойност на съ-финансирането: 

до 850 000 евро 

Действие 6.8.2-0026-BG-S-M-16 
(изпълнено) 

Стойност на съ-финансирането: 
до 182 000 евро 

Действие 6.8.2-0034-BG-W-M-18 
(в изпълнение) 

Стойност на съ-финансирането: 
до 27 184 518 евро 

ОБЩО ОСИГУРЕНО СЪ-ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ ПРОГРАМА МСЕ ДО 
МОМЕНТА: 

до 28,217 млн.евро. 

 

o Действие № 6.8.2-0055-BG-S-M-15 

През 2016 г. Действие с номер 6.8.2-0055-BG-S-M-15 „Подготвителни дейности 

във връзка с изпълнението на проект от общ интерес 6.8.2 Рехабилитация, 

модернизация и разширение на съществуващата газова инфраструктура в 

България“ бе избрано да получи финансова подкрепа по програмата Механизъм 

за свързаност на Европа (МСЕ). 

През м. април 2016 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД подписа споразумение за 

безвъзмездно финансиране № INEA/CEF/ENER/M2015/1119568. Размерът на 

безвъзмездното финансиране съгласно споразумението е 50% от сумата на 

действието – до 850 000 (осемстотин и петдесет хиляди) евро, като то обхваща 

следните три основни дейности: 

- Подготвителни дейности във връзка с рехабилитацията (подсилването) на 

северния полупръстен на газопреносната система. 

- Подготвителни дейности за модернизация на 3 броя компресорни станции 

чрез интегриране на нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати. 

- Вътрешнотръбни инспекции на два газопроводни участъка. 

 

o Действие № 6.8.2-0026-BG-S-M-16 

През 2017 г. Действие с номер 6.8.2-0026-BG-S-M-16 "Изпълнение на 

подготвителни дейности във връзка с рехабилитацията на газопреносната 
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система в участъка ОС Вълчи Дол - ЛКВ Преселка“ бе избрано да получи 

финансова подкрепа по програмата Механизъм за свързаност на Европа (МСЕ).  

През м. май 2017 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД подписа споразумение за безвъзмездно 

финансиране № INEA/CEF/ENER/M2016/1290626. Размерът на безвъзмездното 

финансиране съгласно споразумението е 50% от сумата на действието – до 

182 000 (сто осемдесет и две хиляди) евро. 

 

o Действие № 6.8.2-0034-BG-W-M-15 

През 2018 г. Действие с номер 6.8.2-0034-BG-W-M-18 „Строителни работи в 

рамките на ПОИ 6.8.2 „Рехабилитация, модернизация и разширяване на 

българската преносна система - Фаза 2“ бе избрано да получи финансова 

подкрепа по програмата Механизъм за свързаност на Европа (МСЕ). 

През м. април 2019 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД подписа споразумение за 

безвъзмездно финансиране № INEA/CEF/ENER/M2018/1749550. Размерът на 

безвъзмездното финансиране съгласно споразумението е 40% от сумата на 

действието – до 27 184 518 (двадесет и седем милиона сто осемдесет и четири 

хиляди петстотин и осемнадесет) евро, като то обхваща рехабилитацията 

(подмяната) на два участъка с обща дължина от 81 км. 

 

Допълнителна информация за Програма Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) 

и финансираните от нея проекти може да бъде намерена на следния интернет 

адрес на програмата: 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls 

 

* Посочените по-горе споразумения за безвъзмездно съ-финансиране се отнасят 

до изпълнението на действия от Фаза 2. 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls
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9. ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПРОЕКТА 

Публични консултации по проекта се провеждат текущо, чрез: 

o  Постоянно откритата форма за обратна връзка на интернет сайта на 

„Булгартрансгаз” ЕАД; 

o  Редовно актуализираната информация за напредъка в изпълнението на 

проекта от „общ интерес” на интернет страницата на проекта. 

o  Провеждане на обсъждания и консултации със засегнатата общественост, 

съгласно действащите в Р България нормативни актове в областта на 

проектирането и опазването на околната среда, като Закона за устройство 

на територията, Закона за опазване на околната среда и други приложими 

към конкретния етап от проекта нормативни актове; 

o  Провежданите публични консултации на проектите на Десетгодишните 

планове за развитие на мрежите на дружеството, част от които е 

подробната информация за статуса на развитие на изпълняваните проекти 

от „общ интерес”. 

ФОРМА ЗА КОНТАКТ: Коментари,  въпроси и препоръки относно проектите от 

„общ интерес” могат да бъдат изпращани на официалния електронен адрес на 

Дружеството: info@bulgartransgaz.bg, чрез попълване на Формуляр за коментари 

и въпроси относно проекти от „общ интерес”, изпълнявани от „Булгартрансгаз” 

ЕАД. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННА ПЛАТФОРМА НА ЕК: 

Повече информация за проектите от „общ интерес“ може да бъде открита на официалната 

интернет страница на Европейската Комисия (ЕК):  

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest. 

 

11. НАРЪЧНИК НА ПРОЦЕДУРИТЕ: 

Наръчник за процедурите в процеса по издаване на разрешения за проекти от 

„общ интерес” в Република България, се издава на основание чл. 9 на Регламент 

347/2013 от Министерство на енергетиката, в качеството му на Национален 

компетентен орган.  

https://www.me.government.bg/bg/themes/narachnik-za-procedurite-v-procesa-na-

izdavane-na-razresheniya-za-proekti-ot-obsht-interes-v-republika-ba-1849-463.html 

https://www.bulgartransgaz.bg/pages/rehabilitaciya-modernizaciya-i-razshirenie-na-sashtestvuvash-133.html
mailto:info@bulgartransgaz.bg
https://www.bulgartransgaz.bg/pages/pcis-118.html
https://www.bulgartransgaz.bg/pages/pcis-118.html
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
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12. ОПЕРАТОР НА ПРОЕКТА: 

„Булгартрансгаз” ЕАД е комбиниран газов оператор, извършващ дейности по 

пренос и съхранение на природен газ. Като част от общоевропейската газова 

мрежа, „Булгартрансгаз” ЕАД се ръководи от изискванията на Третия енергиен 

либерализационен пакет, европейското и българското законодателства. 

Компанията е собственик и оператор на газопреносната мрежа на територията на 

Република България, служеща за пренос на природен газ до 

газоразпределителни мрежи и индустриални потребители в страната и до страни 

от балканския регион - Румъния, Турция, Гърция, Сърбия и Северна Македония, 

както и подземно газохранилище в Чирен (ПГХ „Чирен”) с основно 

предназначение съхранение на природен газ за покриване на сезонните 

неравномерности в потреблението и доставката на природен газ. 

Дружеството притежава следните лицензии, издадени от регулаторния орган 

КЕВР: 

o За пренос на природен газ - Лицензии № Л-214-06 и № Л-214-09 от 

29.11.2006 г. 

o За съхранение на природен газ - Лицензия № Л-214-10 от 29.11.2006 г. 

Основните изисквания за тези дейности са регламентирани в Закона за 

енергетиката и подзаконовите нормативни актове, които следват европейското 

законодателство в тази област. 

“Булгартрансгаз” ЕАД е сертифициран като Независим газопреносен оператор. 

       

София 1336, п.к. 3, ж.к. ”Люлин” 2 

бул. ”Панчо Владигеров” № 66 

централа: (02) 939 63 00 
факс: (02) 925 00 63 

e-mail: info@bulgartransgaz.bg 
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