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Въведение 
 

Регламент (ЕС) № 347 влиза в сила на 17 юни 2013 г. Неговите разпоредби засягат 
определянето на проекти от общ интерес, необходими за реализацията на приоритетни 
коридори и тематични области на трансевропейската енергийна инфраструктура. 
Регламентът улеснява навременната реализация на проектите от общ интерес за ЕС 
чрез ускоряване на процесите по издаване на разрешителни и чрез активизиране на 
участието на обществеността. 
Съгласно чл. 9, параграф3 от Регламента, организаторът на съответния проект от общ 
интерес, в рамките на ориентировъчен период от три месеца от началото на процеса 
по издаване на разрешителни, следва да разработи концепция за участие на 
обществеността. Концепцията се разработва в съответствие с указанията, посочени 
Приложение VI към Регламента и включва: 
 а) идентифицираните заинтересовани страни; 
 б) предвидените мерки за участие на обществеността и провеждане на 
консултации с нея; 
 в) план за дейностите; 
 г) човешките ресурси, предвидени за съответните задачи.  

Обща информация за проекта 
 
ПОИ 6.8.3 Междусистемна газова връзка България – Сърбия (IBS) е проект от „общ 
интерес” (ПОИ) съгласно Регламент (ЕС) № 347/2013, приоритетен коридор: Връзки 
север-юг между газопреносните мрежи в Централна източна и Югоизточна Европа (NSI 
EastGas). 
С Решение № 111 от 15 февруари 2013 г. на Министерския съвет обект: 
„Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия” е обявен за 
национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
държавната собственост и за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията. 
Намеренията на Република България да реализира проекта следват линия на 
утвърдените добри дипломатически отношения между двете страни съгласно 
подписани Меморандум за разбирателство по Проекта за изграждане на 
междусистемна газова връзка България – Сърбия, подписан на 19 януари 2017 г. 
(Решение на Министерски съвет № 873 от 14 октомври 2016 г.), Меморандум за 
разбирателство за проект за газов интерконектор между България и Сърбия, подписан 
на 14 декември 2012 г. 
През м. май 2018 г. от министъра на енергетиката на Република България и министъра 
на енергетиката и минното дело на Република Сърбия е подписана съвместна 
декларация относно изграждането на газовия интерконектор, чрез която декларация и 
със съгласието на Европейската комисия „Булгартрансгаз“ ЕАД е определен за 
организатор на проекта и бъдещ оператор на интерконектора.  
Поет е съвместен ангажимент от двете страни за изграждане на газопровода до 
средата на 2022 г. 
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Техническо описание на проекта и карта на трасето 
 
Газовата междусистемна връзка България-Сърбия (IBS) се предвижда като реверсивна 
връзка, която ще свързва националните газопреносни мрежи на Република България и 
Република Сърбия.  
Газопровода е с обща дължина около 170 км от гр. Нови Искър, Република България до 
гр. Ниш, Република Сърбия, от които около 62 км на българска територия. 
След изграждането й, газовата връзка ще бъде с пропускателна способност 1,8млрд. 
м3/г. с възможност и за реверсивен поток. 
Трасето на преносния газопровод се характеризира със следните параметри: 

- Начало: съществуваща площадка за очистно съоръжение „Нови Искър” от 
националния газопровод; 

- Дължина на преносния газопровод от началната точка до точката на пресичане 
на българо-сръбската граница в размер наоколо 62 км.; 

- Газопроводно отклонение за АГРС “Сливница” с дължина около 0.2 km; 
- Газопроводно отклонение за АГРС “Драгоман” с дължина около 0.1 km; 
- Край: българо-сръбската граница. 

 
Карта на трасето: 

 
 

Идентифицирани заинтересовани страни 
 
Определянето на заинтересованите страни (stakeholders) беше извършено въз основа 
на анализ на групите от лица, организации и институции и тяхната пряка или косвена 
връзка с реализацията на проекта, на база на които бяха съотнесени в следните групи: 

  Пряко свързани с изпълнението на проекта лица, 
организации, институции като: 

- Министерство на енергетиката на Република България като предходен 
организатор на проекта и стопански субект, който ще прехвърли проектни 
активи към „Булгартрансгаз“ ЕАД; 
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- Органи на изпълнителната власт на централно ниво – за изчистване на 
административни пречки пред придобиването на права по обекта по 
националното законодателство за развитие и изпълнение на проекта; за 
съгласуване на изменения в ПУП-ПП и при съгласуване на технически проект; 

- Местна администрация – общини, през които преминава трасето – вече са 
започнали предварителни разговори и формална комуникация за отразяването 
на трасето на газопровода в някои от общите устройствени планове на 
общините; 

- Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
по повод одобрените с изменения в програмата (№ и дата на решението на 
Комисията C(2018)8712 от 11.12.2018 г., № и дата на решението на държавата 
членка 664 от 19.09.2018 г.), съгласно които „Булгартрансгаз“ ЕАД става 
допустим бенефициент за директно финансиране на дейности за получаване на 
Разрешение за строеж за обекта. Комуникацията с тях ще продължи при 
одобряване на проектно предложение за финансиране и сключен 
административен договор; 

- научни и обществени организации – по повод на изпълнение на дейности, 
свързани с опазване на околната среда и на културното археологическо 
наследство; 

- Ползватели на засегнати имоти – при учредяването на ограничени вещни права 
и при строителството, за разяснения във връзка с провеждани разкопки, както и 
за ползването на земите след въвеждане в експлоатация. 
 
 
  Широка общественост, като: 

 
- Други държавни институции и регулаторни агенции;  
- Европейски институции; 
- Организации с нестопанска цел и обществени организации/НПО за опазване на 

околната среда; 
- Местни / национални медии и др. 

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.  

Мерки за участие на обществеността и провеждане на консултации с нея 
 
В разработената от „Булгартрансгаз“ ЕАД концепция за обществено обсъждане се 
предвижда постоянно поддържане на високо ниво на информираност на 
заинтересованите страни по отношение реализацията на проекта, постигнатия 
напредък, приложими нормативни процедури, права и задължения на всички страни в 
процеса.  
Настоящата концепция предвижда разработването на разнообразни 
информационни/визуализиращи материали (презентации, брошури, официални 
документи, информационни графики и карти, формуляри за представяне на коментари 
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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  

Откакто дружеството бе определено за нов организатор на проекта, „Булгартрансгаз“ 
ЕАД активно участва и работи в тясно сътрудничество с лицата и институциите, пряко 
свързани с реализацията на проекта. 
Стартирани бяха и обществени консултации за проекта по смисъла на чл. 9 (4) от 
Регламент № 347/2013, чрез:  

- Обществени обсъждания на Десетгодишен план за развитие на мрежата на 
“Булгартрансгаз“ ЕАД 

С цел спазване на принципите за прозрачност и осигуряване на възможност за участие 
на обществеността, „Булгартрансгаз“ ЕАД публикува проект на Десетгодишен план за 
развитие на мрежата на “Булгартрансгаз“ ЕАД за 2020-2029. Планът обхваща 
дейностите на оператора, 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. Проектът за Междусистемна 
газова връзка България – Сърбия на българска територия (IBS) е част от плана, 
предвид взетото решение за прехвърляне на проекта от Министерство на енергетиката 
към „Булгартрансгаз“ ЕАД.  
Провеждането на публична консултация във връзка с одобряване на плана протича 
като широка публична дискусия, в която всички заинтересовани страни имат 
възможност да вземат участие. 

- Обществени обсъждания във връзка с публикуване на Общностният 
десетгодишен план за развитие на мрежите, изготвян от ENTSOG и съответните 
Регионални планове. 
 

- Предстоящо провеждане на обществени обсъждания във всички засегнати 
общини/населени места по трасето на новия газопровод, в рамките на 
процедурите по одобрение на изменения в ПУП и по подновяване процедурите в 
сферата на околната среда.  

Първоначалните дейности за реализация на IBS на българска територия са 
изпълнявани от Министерство на енергетиката на Република България в качеството му 
на организатор на проекта. Със средства от Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. са стартирали 
дейности по проектиране на газопровода и са получени следните по-важни резултати: 

- Изработен е Подробен устройствен план за проекта (ПУП-ПП) – окончателен 
проект, одобрен със заповед на министъра на регионалното развитие през 
2015г.; 

- Изработен е Инвестиционен проект – фаза Технически проект; 
- Издадени са две решения от компетентния орган по околна среда. 

Като следваща стъпка за завършване на проектирането на газопровода и издаване на 
разрешение за строеж, "Булгартрансгаз" ЕАД предстои да актуализира изработеният 
ПУП-ПП за проекта и решенията по околна среда, както и да изработи нов 
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инвестиционен проект. За изпълнението на тези дейности предстои да бъде осигурено 
финансиране от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Следвайки 
приложимото законодателство, при изработването на посочените документи 
"Булгартрансгаз" ЕАД ще изпълни всички мерки за информираност и публичност. Ще 
бъдат уведомени писмено компетентните държавни органи, както и местните власти по 
трасето на газопровода - кметове 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. Ще бъдат организирани срещи с 
обществеността по места, с конкретно посочени места и дати на провеждане на 
срещите, като още един елемент от мерките за включване на обществеността чрез 
публични обсъждания. 
 

 Интернет страница  

Спазвайки изискванията на чл. 9 (7) от Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 април 2013 година, "Булгартрансгаз" ЕАД разработи 
интернет страница за проекта в уебсайта на Дружеството. Чрез нея за широката 
общественост се предоставя информация за проекта, за неговите обхват, цели, принос, 
срокове, финансиране. Страницата ще съдържа връзки към информация, относима към 
изпълнението на проектите от общ интерес на ЕС и съответства на изискванията, 
посочени в Приложение VI, точка 6 от Регламент (ЕС) № 347/2013. 
Интернет страницата е един от първите източници на информация за обществеността и 
предоставя условия и начини за комуникация с организатора на проекта (чрез 
възможност за даване на коментари, въпроси и препоръки относно проекта чрез форма 
за обратна връзка). 
Следвайки указанията, съдържащи се в  Приложение VI, 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 
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разпространение най-вече сред широката общественост. Тези материали при нужда ще 
бъдат разпределени на обществеността чрез писма или чрез поставяне на обществени 
места.  

План на дейностите 
 

Конкретна и 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. 

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 организират процесите.  
Предвижда се и ползването на външни ресурси, които може да бъдат свързани с 
подготовката/дизайна/представянето на съответните информационни материали или с 
организирането и провеждането на срещи/мероприятия/събития и др.  


	Въведение
	Обща информация за проекта
	Техническо описание на проекта и карта на трасето
	Идентифицирани заинтересовани страни
	Мерки за участие на обществеността и провеждане на консултации с нея
	План на дейностите
	Предвидени човешки ресурси, отговорни за изпълнението на действията по прозрачност и участие на обществеността

