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Газопреносна връзка
Газопреносна връзка Гърция — 
България (IGB)

УЧАСТВАЩИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ
България, Гърция, Италия

РАЗРАБОТВАЩО/И ПРОЕКТА 
ЛИЦЕ/А
ICGB AD 
Български енергиен холдинг
http://www.bgenh.com 

IGI Poseidon
http://www.igi-poseidon.com 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Дължина: 168,5 км. (140 км.  
в България, 28,5 км в Гърция)
Транспортен капацитет: 3 до 5 
милиарда кубични метра (bcm) годишно

БЮДЖЕТ
Общ размер на инвестициите: 
€128,2 милиона
Обща цена на дейностите 
по Европейската енергийна 
програма за възстановяване 
(ЕЕПВ): 118 милиона € от които:
  Разработващо/и проекта 

лице/а: 73 милиона €
  Помощ по линия на ЕЕПВ:  

45 милиона (размер на 
финансирането — 38.14 %)

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ  
ПО ЕЕПВ1

Начална дата: октомври 2009 г.
Крайна дата: декември 2014 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ
Европейска комисия,  
ГД Енергетика (ENER)
http://ec.europa.eu/energy/eepr/
index_en.htm 

Гръцко министерство  
на околната среда, енергетиката  
и изменението на климата
http://www.ypeka.gr/ 

Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма на България
http://www.mi.government.bg/ 

Италианско министерство  
на икономическото развитие
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/

Актуализация: октомври 2013 г.

1.  Съфинансирани дейности по линия на ЕЕПВ

ЦЕЛИ
Този проект разработва нова газопреносна връзка под високо налягане за природен 
газ между Гърция (Комотини) и България (Стара Загора) с възможност за обратен поток.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА
Проектът ще допринесе за повишаване на енергийната сигурност на доставка чрез 
диверсификация на трасетата и източниците за внос на газ в България, Гърция и 
по-нататък в Югоизточна Европа. Проектът IGB ще доставя газ от съществуващия 
терминал Revithoussa LNG, и ще се свързва с проекта за газопреносната връзка 
Турция—Гърция—Италия (ITGI), което ще позволи внос на газ от източници в 
Каспийския регион и Близкия изток.

ДЕЙНОСТИТЕ (СЪФИНАНСИРАНИ ПО ЛИНИЯ НА ЕЕПВ) НАКРАТКО
Средствата по линия на ЕЕПВ подпомагат извършването на технически проучвания 
(основен инженеринг и първоначален технически проект), закупуването на материал 
за газопровода и изграждането на газопровода в Гърция и България.

СЪСТОЯНИЕ КЪМ ОКТОМВРИ 2013 Г.
Бенефициентите създадоха съвместно дружество, наречено „ICGB“, през ноември 2010 г. 
с цел разработване и управление на проекта IGB. Дейностите, свързани с технически 
проучвания, позволяване на дейности и процесите по доставка, са реализирани.

Очаква се реализирането на проекта да започне през 2014 г.

Проект ЕЕПВ

Газопреносна мрежа

 Газопровод
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