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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

31 проекта за инфраструктура 
за природен газ бяха избрани за 
финансиране по линия на ЕЕПВ 
(Регламент (ЕО) № 663/2009 за 
създаване на Европейска енер-
гийна програма за възстановя-
ване (ЕЕПВ)). Общ принос на ЕС  
по тези проекти 1 363 милиона €: 

•  Газопреносни връзки: 
1 285 милиона € за  
17 газопреносни връзки. 

•  Проекти за обратно 
подаване на газ:  
78 милиона € за 
14 оператори на 
газопреносна система 
за изграждане на 
инфраструктура и 
съоръжения за обратно 
подаване на газ в случай на кратковременно 
смущение в доставките.

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ 
НА ОТДЕЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ?

Публични и частни предприятия, които контролират енер-
гийните мрежи в районите на проекта, действащи като 
разработващи проекта лица. Междувременно, държави-

те-членки отговарят за подпомагане на осъществяването 
на проекта и мониторинга на напредъка на дейностите. 

ФИНАНСИРАНЕ

Максималният размер на финансирането, предложен от ЕС 
е ограничен до 50 %. Заеми от Европейската инвестицион-
на банка и частни инвестиции допълват стойността за из-
граждане или завършване на модерните инфраструктури 
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за природен газ в ЕС. ЕЕПВ финансира специфични дейнос-
ти, като инженерни и технически проучвания, поръчка на 
оборудване с дълъг срок на доставка и строителни дей-
ности на тръбопроводи и подземни хранилища.

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ПРОЕКТА ЗА 
ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ ЕНЕРГИЙНИ МРЕЖИ (TEN-E)

По-голяма част от избраните проекти вече са били 
определени като проекти за TEN-E от европейски или 
общ интерес, и са били избрани за подпомагане по ЕЕПВ 
поради тяхното значение и нивото на напредъка.

ЦЕЛИ

Според ЕЕПВ програмата за инфраструктура за природен 
газ е съществен фактор, допринасящ за общата цел на Ев-
ропейската енергийна политика за предоставяне на сигур-
ни, конкурентоспособни и устойчиви доставки на енергия. 

Тя подобрява сигурността на доставките на газ чрез свърз-
ване на липсващите връзки в мрежовата инфраструктура 
за транспортиране и търговия с газ, и чрез диверсифика-
ция на маршрутите и ресурсите за транспортиране на газ. 

Тя също така подобрява функционирането на вътрешния 
пазар на газ чрез подпомагане на ефективното осъщест-
вяване на третия пакет за вътрешния пазар и на регули-
рането на сигурността на доставките на газ (Регламент 
№ 994/2010 от 20 октомври 2010 г.).

ПРЕГЛЕД НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОЕКТА

Газовите проекти, подпомогнати по линия на ЕЕПВ, в частност:

•  ще снабдяват Европейския съюз с около 50 милиарда 
кубични метра (bcm) годишно допълнителен природен 
газ, постъпващ от райони извън Европа чрез газопро-
водите Набуко, ITGI-Poseidon, GALSI и новите термина-
ли за втечнен природен газ в Полша и Кипър;

•  ще подпомогнат укрепването на европейската газоп-
реносна мрежа чрез развитие на нови междусистем-
ни връзки или подсилване на съществуващите такива 
между Португалия – Испания – Франция (в двете посо-
ки), Германия – Белгия – Обединено кралство (в двете 
посоки), Румъния – България – Гърция – Италия, Сло-
вакия – Унгария (в двете посоки) и Балтийските страни 
– Полша – Дания – Германия;

•  ще осъществяват обратен поток в жизнено важни  
части от междусистемните връзки на системите за 

транспортиране на природен газ в Португалия, Румъния,  
Австрия, Словакия, Чешката република, Унгария,  
Латвия, Литва и Полша. 

СЪСТОЯНИЕ КЪМ ОКТОМВРИ 2013 г.

Бяха завършени петнадесет проекта: 

•  Свързващи тръбопроводи за високо налягане между 
Унгария и Румъния (информационен лист RO-HU).

•  Модернизиране на газопреносната система между 
словенско—австрийската граница и Любляна (инфор-
мационен лист Словения)

•  Първа директна междусистемна връзка между Унгария 
и Хърватия (информационен лист HU).

•  Четири проекта за обратен поток в Австрия (Баум-
гартен), осигуряващи доставки на газ до Словакия  
(информационни листи RF-AT-01, RF-AT-02, RF-AT-03  
и RF-AT-04).

•  Модернизиране на газопреносната мрежа на Белгия 
(информационен лист BE).

•  Увеличаване на капацитета за съхранение на газ на 
подземното газохранилище в Словакия (информацион-
ни листи RF-SK-01 и RF-SK-02).

•  Увеличаване на гъвкавостта на връзката с газохрани-
лището в Чешката република (информационен лист 
RF-CZ-01).

•  Разширяване на капацитета за съхранение на газ в 
Чешката република (информационен лист STORE-CZ-02).

•  Увеличаване на двупосочните трансгранични възмож-
ности между чешки и полски газопреносни системи 
(информационен лист RF-CZ-PL)

•  Изграждане на връзки за обратен поток и система за 
контрол на потока на унгарската газопреносна система 
(информационен лист RF-HU).

•  Укрепване на взаимодействието между Франция и 
Испания (клон Larrau) (информационен лист ES).

Строителните дейности са в процес на изпълнение и за 
по-голяма част от останалите проекти напредъкът е 
добър. Очаква се всички дейности, подпомагани от ЕЕПВ, 
да бъдат завършени до 2015 г. най-късно.
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