
Енергетика

Газопреносна връзка
Газовият мост между Азия и Европа — 
„Набуко“

УЧАСТВАЩИ ДЪРЖАВИ
Австрия, България, Германия, 
Унгария, Румъния, Турция

РАЗРАБОТВАЩO ПРОЕКТА ЛИЦЕ
Набуко Газ Пайплайн 
Интернешънъл ГмбХ (Nabucco  
Gas Pipeline International GmbH)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Дължина: 3 900 км. 
(включително захранваща тръба 
до границата с Турция/Ирак)
Транспортен капацитет: 
31 милиарда кубични метра (bcm) 
годишно

БЮДЖЕТ
Общ размер на инвестициите: 
7,9 милиарда €  
(в момента се извършва оценка)
Обща цена на дейностите 
по Европейската енергийна 
програма за възстановяване 
(ЕЕПВ): 400 милиона €
от които:
  Разработващо/и проекта 

лице/а: € 200 милиона
  Помощ по линия на ЕЕПВ: 

€ 200 милиона
  (размер на финансирането — 50 %)

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИ  
ПО ЕЕПВ1

Начална дата: 2009 г.
Крайна дата: 2012 г.

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

Актуализирано: октомври 2013 г.

1.  Съфинансирани дейности по линия на ЕЕПВ

ЦЕЛИ
Проект „Набуко“ включва изграждането на газопровод за природен газ от източната 
граница на Турция до Австрия, преминаващ през България, Румъния и Унгария.  
Той ще свърже Европа с най-големите находища на природен газ в света, намиращи 
се в региона на Каспийско море/Близкия изток. Очаква се основните доставчици  
на газ да бъдат Азербайджан, Ирак и Туркменистан.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА
Газопроводът „Набуко“ е елемент от стратегията за Южния коридор, подобряващ 
сигурността на доставките за Европа. Той ще даде възможност за диверсификация 
на доставките на газ и маршрутите за доставка, както и ще доставя допълнителни 
количества нов газ от богатите на газ източници в Каспийския регион и Близкия изток. 
Държавите в Югоизточна Европа също ще имат достъп до сигурните и стабилни доставки 
на газ, които ще подпомогнат навлизането на газта на тяхна територия. Потребителите 
на газта ще се възползват от повишената конкуренция на газовия пазар в ЕС.

ДЕЙНОСТИТЕ (СЪФИНАНСИРАНИ ПО ЛИНИЯ НА ЕЕПВ) НАКРАТКО
ЕЕПВ подпомага тръжните процедури и обществените поръчки за оборудване с дълъг 
срок на доставка (тръбопроводи, колена и клапани) за изграждането на тръбопровода.

СЪСТОЯНИЕ КЪМ ОКТОМВРИ 2013 Г.
Подготвителните дейности по проекта са завършени в основната си част (доставки, 
концепцията за тръжния процес, екологична оторизация и инженеринг). Не бяха избрани 
организатори на проекта в контекста на търговските преговори с газопроизводителя (Шах 
Дениз в Азербайджан), за да се осигурят необходимите споразумение за транспортиране. 
Организаторите на проекта оценяват търговската възможност за проекта.

част от проект за трансевро - 
пейски енергийни мрежи (TEN-E) 
от европейски интерес NG.3:  
държавите от Каспийско   
море—Близък Изток—EС

Проект ЕЕПВ
Газопреносна мрежа

 Газопровод 
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