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Газопреносна връзка
Газопреносна връзка Румъния—
България (RO-BG)

УЧАСТВАЩИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ
Румъния, България

РАЗРАБОТВАЩО/И ПРОЕКТА 
ЛИЦЕ/А
Трансгаз (Transgas)
http://www.transgaz.ro/ 

Булгартрансгаз
http://bulgartransgaz.bg/ 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Дължина: 25 км. (8,4 км. в 
Румъния и 16,6 км. в Унгария)
Транспортен капацитет:  
1,5 милиарда кубични метра 
(bcm) годишно

БЮДЖЕТ
Общ размер на инвестициите: 
23,8 милиона €

Обща цена на дейностите 
по Европейската енергийна 
програма за възстановяване 
(ЕЕПВ): 23,8 милиона € от които:
  Разработващо/и проекта 

лице/а: 14,9 милиона €
  Помощ по линия на ЕЕПВ:  

8,9 милиона € (размер на 
финансирането — 37,4 %)

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ  
ПО ЕЕПВ1

Начална дата: 1 октомври 2009 г.
Крайна дата: 31 декември 2013 г.

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

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

Министерство на икономиката  
на Румъния
http://www.minind.ro/

Актуализация: октомври 2013 г.

1.  Съфинансирани дейности по линия на ЕЕПВ

ЦЕЛИ
Целта на този проект е изграждането на нова двойна газопреносна връзка под 
високо налягане за природен газ между Гюргево (Румъния) и Русе (България).

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА
Този проект ще допринесе за повишаване на сигурността на доставките на природен 
газ чрез диверсификация на източниците на газ в Румъния и България и в региона 
(Гърция, Унгария и Турция). Той също така ще развие газопреносната мрежа чрез 
подпомагане на вътрешния енергиен пазар на газ и ще осигури интероперативност 
между мрежите за природен газ.

ДЕЙНОСТИТЕ (СЪФИНАНСИРАНИ ПО ЛИНИЯ НА ЕЕПВ) НАКРАТКО
ЕЕПВ подпомага техническите проучвания, доставката на материали за двете 
газоизмервателни станции в Гюргево и Русе, и за газопровода. Той също така 
подпомага изграждането на две газоизмервателни станции и газопровод под високо 
налягане между тези станции.

СЪСТОЯНИЕ КЪМ ОКТОМВРИ 2013 Г.
Дейностите, свързани изграждане се реализират в момента и ще бъдат финализирани 
до края на 2013 г. 

Очаква се реализацията на този проект да започне към края на 2013 г.
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