
 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ ЗА ПРОЕКТ ОТ 

ОБЩ ИНТЕРЕС (ПОИ) 6.8.2 

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ 

НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ГАЗОПРЕНОСНА СИСТЕМА“ 

 

 

 

Съгласно разпоредбите на чл. 9, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 347/2013 на 

Европейския парламент и Европейския съвет, от 17 април 2013 г. всеки организатор на 

проект от „общ интерес“ следва да спазва принципите за прозрачност и участие на 

обществеността, уредени в Приложение VI т.3.  

В тази връзка „Булгартрансгаз“ ЕАД е разработил и прилага в хода на изпълнение на 

ПОИ 6.8.2, следната Концепция за включване на обществеността, която изхожда от 

характеристиките и обхвата на конкретния проект и се базира на следните основни 

принципи: 

 

Основна информация за проекта: 

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 и включва следните видове дейности: 

- Модернизация и рехабилитация на компресорни станции; 

- Ремонт и подмяна на участъци от газопровода след инспекции; 

- Разширяване и модернизация на съществуващата мрежа; 



- Инспекции за установяване и характеризиране състоянието на газопроводите; 

- Внедряване на софтуер за оптимизиране на процеса на управление на 

техническото състояние на мрежата. 

Дългогодишната експлоатация на съществуващата мрежа, довела до понижени 

технически параметри и амортизация на технологичното оборудване, както и 

плановете за развитие на инфраструктурата в региона, сред които новите 

междусистемни връзки, които ще бъдат нейни нови входни и изходни точки, са 

предпоставка за допълнителното физическо натоварване на системата и определят 

необходимостта от предприемане на спешни мерки за модернизация и рехабилитация 

на съществуващата инфраструктура. 

Очаква се в близките години броят на входно/изходните точки на газопреносната 

система да се увеличи значително, във връзка с развитието на проектите за 

междусистемни връзки с Гърция, Турция и Сърбия, а така също и с оглед планираното 

изпълнение на проектите Газов хъб „Балкан“, „Eastring“ и други идейни на този етап 

алтернативни газови коридори, както и във връзка с проекта за разширение 

капацитета за съхранение на ПГХ „Чирен“. 

В допълнение, във връзка със засилените работи по проучване на местни залежи от 

природен газ и предоставени концесии за разработка на находищата на територията на 

страната (както сухоземни, така и в шелфа на Черно море), се очаква в следващите 10-

15 години делът на местния добив да се повиши. 

Всичко представено по-горе предопределя необходимостта от предприемане на спешни 

мерки за модернизация, рехабилитация, разширение и подсилване на съществуващата 

инфраструктура. В тази връзка, „Булгартрансгаз“ ЕАД предприе стъпки към 

изпълнението на ПОИ 6.8.2 като проведе редица инспекции, направи различен тип 

обследвания, анализи, оценки на техническото състояния и установи необходимите 

стъпки за рехабилитация, възстановяване и развиване на съществуващата 

инфраструктура, както и някои затруднения (bottlenecks), които е необходимо да бъдат 

поетапно отстранени. 

Модернизацията, рехабилитацията и разширението на съществуващата газопреносна 

инфраструктура ще гарантират по-сигурен и надежден пренос на природен газ, ще 

подобрят ефективността, надеждността и гъвкавостта на преносната система и ще 

осигурят необходимите преносни капацитети. 

С изпълнението на планираните дейности ще бъдат осигурени технически възможности 

за пренос на допълнителни количества природен газ през територията на страната, 

постъпващи през съществуващите нови входни/изходни точки и възможности за 

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

Изпълнението на проекта ще допринесе за увеличаване степента на пазарна 

интеграция, създаване на конкурентен газов пазар, стимулиране развитието на 

търговията, повишаване на пазарната интеграция, осигуряване на по-голяма гъвкавост 

на системите, оптимизиране управлението на рисковете и др. 



Предвид естеството на дейностите и времевата рамка, свързани с изпълненото на 

проекта, условно могат да бъдат разграничени 3 фази на изпълнение1, които обхващат 

съответно следните дейности: 

Фаза 1:  

Обединява първоначалните действия, предприети по проекта, които са стартирали в 

периода 2013-2015 г. и които Дружеството вече изпълнява. Към тази фаза се отнасят 

следните дейности: 

- Етап 1 на модернизация на 4 компресорни станции (КС „Лозенец”, КС 

„Ихтиман”, КС „Петрич”, КС „Странджа”), чрез интегриране на 6 броя 

нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА); 

- Изграждане на нов газопровод в участъка КС „Лозенец“ – ОС „Недялско“, 

като част от предвидените по проекта дейности за разширение на 

газопреносната мрежа;  

- Провеждане на инспекции; 

- Внедряване на системи PIMS и GIS за оптимизиране процеса на управление 

на техническото състояние на мрежата. 

Фаза 2:  

Включва действия, представляващи основна част от проекта, които са стартирали през 

2016 г. и представляват естествено и логично продължение на цялостното реализиране 

на проекта, след изпълнение на Фаза 1. Към Фаза 2 са включени следните действия: 

- Етап 2 от модернизацията на компресорни станции чрез интегриране на 4 

броя нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегата (ГТКА) в 3 

компресорни станции (КС „Лозенец“, КС „Петрич“, КС „Ихтиман“); 

- Рехабилитация и подмяна на участъци от Северния полупръстен на 

газопреносната мрежа с обща дължина 81 км.; 

- Провеждане на инспекции; 

-  

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 (IBS) - 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 IBS, чийто 

организатор от българска страна е Министерство на енергетиката. Инфраструктурата 

включва изграждане на газопровод „Горни Богров – Нови Искър“ с дължина около 19 

км, DN 700 и компресорна станция „Богров” – 20 MW. 

Изпълнението на Фаза 1 е стартирало преди на проекта да бъде даден статут на проект 

от „общ европейски интерес“ и е финансирано със собствени средства и със средства 

от Националния план за инвестиции (КС Петрич и КС Ихтиман). Фаза 3 представлява 

условна инфраструктура, обвързана с решенията, които предстои да се вземат по 

                                                           
1 Актуален статус на изпълнение на дейностите по отделните фази от ПОИ 6.8.2 е представен в редовно 

актуализираното „Обобщено нетехническо резюме“ по проекта. 



отношение на проекта IBS. В тази връзка, Фаза 2 се явява основна фаза по 

реализиране на проекта, като проект от „общ интерес“. 

Дейностите във връзка с реализирането на проекта се планира да бъдат изпълнени на 

етапи в периода до 2021 г., като в резултат от изпълнението на проекта ще бъдат 

реализирани допълнителни входно/изходни капацитети.  

 

Картата по-долу представя визуализация на обхвата на ПОИ: 

 

 
 

 

Идентифицирани заинтересовани страни 

При дефинирането на заинтересованите страни (stakeholders) „Булгартрансгаз“ ЕАД 

изхожда от няколко основни аспекта, на база на които ги идентифицира като групи 

лица или общности, които: 

- ще бъдат или биха могли да бъдат засегнати пряко или косвено от проекта; 

- които биха имали интерес към проекта и/или 

- страни, които имат способността да оказват влияние върху изпълнението на 

проекта (по положителен или отрицателен начин). 

 

Основните идентифицирани заинтересовани страни във връзка с проекта могат да 

бъдат отнесени към следните групи: 

• Директно повлияни от изпълнението на проекта лица, организации, институции 

като: 

- Публични/частни собственици/ползватели на земя; 

- Лица, които използват природни ресурси; 

- Местни власти; 



- Индустриални потребители; 

- Работници и служители; 

- Общности в района на проекта / граждани живеещи в околността; 

- Уязвими групи, идентифицирани в района; 

- Собственици на засегнати електропроводи / комунални услуги; 

- Местни заинтересовани групи, официални и неофициални асоциации 

и групи, съставени и представлявани от засегнатите страни; 

- Представители на общността и лидери на общественото мнение; 

- Оператори на преносни системи (ОПС). 

• Държавни институции и регулаторни агенции;  

• Европейски институции; 

• Местни, областни и централни публични органи и администрации / 

Инициативи на местните граждани; 

• Организации с нестопанска цел и обществени организации/НПО за опазване 

на околната среда; 

• Местни / национални медии; 

• Научни институции / академични общности; 

• Местните власти (общини) в обхвата на проекта; 

• Местни и / или регионални асоциации; 

• Сдружения на собствениците на жилища / аграрни кооперативи; 

• Съседни на проекта общини; 

• Разрешителни органи. 

 

В съответствие с характеристиките на идентифицираните основни групи 

заинтересовани страни, е разработена и настоящата концепция за обществено участие, 

като са предвидени различни мерки и канали за провеждане на консултации, детайлно 

описани по-долу.  

 

Основната цел е да бъдат обхванати максимално всички повлияни представители на 

обществеността.  

 

Предвидени мерки за участие на обществеността и провеждане на 

консултации с нея 

Настоящата концепция предвижда разработването на разнообразни 

информационни/визуализиращи материали (презентации, брошури, официални 

документи, информационни графики и карти, формуляри за представяне на коментари 

и др.), които са съобразени с идентифицираните групи заинтересовани страни и 

каналите, посредством които ще им бъдат предоставени. Заложени са следните форми 

на комуникация, които спазват принципите на Регламента за широко обществено 

участие: 

 

• Обществени обсъждания/обществени събития  

Част от процеса на обществени консултации по ПОИ 6.8.2 се извършва чрез 

регламентираните процедури за обсъждане и утвърждаване на ключови за 

дружеството документи, свързани с развитието на ПОИ 6.8.2 и включващи:  



- Провеждане на публична консултация във връзка с одобряване на 

Десетгодишен план за развитие на мрежите на “Булгартрансгаз” ЕАД. 

Планът обхваща дейностите на „Булгартрансгаз” ЕАД, предвидени за 

изпълнение в следващите десет години, с които ще се гарантира 

сигурността на газовите доставки, готовността на газопреносната система 

да посрещне очакваните бъдещи равнища на търсене и предлагане на 

природен газ в региона, както и постигането на диверсификация на 

източниците и маршрутите за доставка на природен газ и в тази връзка ПОИ 

6.8.2 е ключов елемент от Плана; 

- Предвидени консултации с широк кръг заинтересовани лица във връзка с 

публикуване на Десетгодишния план за развитие на мрежите на 

Европейския Съюз, Регионални планове и др. ; 

- Процедури по обсъждане и приемане на физически планове на всички нива; 

- Предвидено провеждане на обществени обсъждания във всички засегнати 

райони в рамките на процедурите по одобрение на първоначален и 

окончателен ПУП и по Оценка на въздействието върху околната среда. 

Следвайки Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда, съгласно която Възложителят трябва 

да информира писмено компетентните органи - МОСВ/РИОСВ, в най-ранния 

етап за своето инвестиционно предложение, както едновременно уведомява 

писмено кмета на съответната/съответните община/общини, район/райони и 

кметство или кметства, а засегнатото население - чрез средствата за масово 

осведомяване и/или по друг подходящ начин, което представлява още един 

елемент от мерките за включване на обществеността чрез публични 

обсъждания. 

Реализираните в по-ранните етапи от развитие на проекта мерки, свързани с 

включване на обществеността, са описани по-детайлно в Приложение 1 от настоящия 

документ. 

Конкретна и детайлна информация относно планиране на предстоящите обществени 

обсъждания във връзка с проекта ще бъде предоставяна в хода на развитие на проекта 

и ще бъде съобразена с взетите решения от страна на съответните компетентни органи 

и възникналите нужди при изпълнението на ПОИ 6.8.2. 

 

• Интернет страница  

Спазвайки изискванията на чл. 9 (7) от Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 април 2013 година, организаторът поддържа и редовно 

актуализира страница в интернет, свързана с основния уебсайт на Дружеството и 

предназначена за публикуване на изчерпателна и актуална информация за проекта от 

общ интерес. Чрез нея организаторът представя детайлно и по структуриран начин 

проекта с неговите обхват, цели, принос, срокове, финансиране. Страницата има 

връзка към интернет страницата на Комисията, както и да съответства на 

изискванията, посочени в приложение VI, точка 6 от Регламент 347/2013. 

Интернет страницата е един от първите източници на информация за обществеността, 

като предоставя условия и начини за комуникация с организаторите на проекта (чрез 

възможност за даване на коментари,  въпроси и препоръки относно проектите от „общ 



интерес” до посочен електронен адрес на Дружеството, както и чрез попълване на 

приложен формуляр.  

Следвайки стриктно указанията, съдържащи се в  Приложение VI, т.6 от Регламент (ЕС) 

№ 347/2013, интернет страницата на проекта включва като основна и задължителна 

информация следните материали:  

- информационна брошура;  

- редовно актуализирано нетехническо обобщение, отразяващо текущото 

състояние на проекта с ясно посочване, в случай на актуализации, на 

измененията на предишните версии;  

- планирането на проекта и допитването до обществеността с ясно посочване на 

датите и местата за допитванията до обществеността и изслушванията, както и 

предвидените тематични въпроси, свързани с тези изслушвания;  

- координати за контакт с оглед на получаването на пълния набор документи;  

- координати за контакт с оглед предаване на коментарите и възраженията от 

допитванията до обществеността. 

 

• Брошури / листовки и други печатни материали 

При необходимост, в зависимост от развитието на проекта и проявения интерес от 

страна на обществеността към него, освен задължителния минимум информация 

посочен в Регламент (ЕС) № 347/2013 и описан по-детайлно по-горе в раздел Интернет 

страница, организаторът може да информира за дейността и чрез други подходящи 

информационни печатни средства като: брошури, кратки печатни материали, 

презентации, разработени така че да са съобразени със съответната група от 

заинтересованите страни, за която ще са предназначени. 

Концепцията предвижда това да са основно кратки печатни материали включващи 

текстове с изображения, графики и други визуални елементи, предназначени за 

разпространение най-вече сред широката общественост. Тези материали при нужда ще 

бъдат разпределени на обществеността чрез писма или чрез поставяне на обществени 

места.  

 

Предвидени човешки ресурси, отговорни за изпълнението на действията по 

прозрачност и участие на обществеността 

Мерките за осъществяване на прозрачност и обществено допитване до 

заинтересованите страни ще се провеждат основно с вътрешни ресурси в рамките на 

компанията, които ще ръководят и основно ще организират процесите, но в същото 

време е предвидено и ползването на външни ресурси, които от една страна може да са 

свързани с подготовката/дизайна/представянето на съответните информационни 

материали, а от друга да се явяват избрани подизпълнители на различни фази по 

проекта, които да провеждат някои от мерките за участие на обществеността, тъй като 

тези мерки представляват задължителна стъпка от дейността, която са ангажирани да 

изпълнят по договор.  

https://www.bulgartransgaz.bg/files/useruploads/files/ITO/118-pcis/comment_form.docx

