Изграждане на газов хъб в България – проекти TRA-N-593, TRA-N-594,
TRA-N-5921
Описание и цели на проекта:
Концепцията за създаване на газов център – хъб на територията на България е
основана на идеята в определена реална физическа точка в района на гр. Варна да
постъпват от различни източници значителни количества природен газ за понататъшно транспортиране, като в същото време в тази точка се организира и място за
търговия с газ – хъб, където всеки пазарен участник би могъл да извършва сделки с
природен газ. Идеята за изграждането на газовия център е подкрепена със
стратегическото географското разположение на България, добре развитата
съществуваща газова инфраструктура за пренос и съхранение и с проектите за
изграждане на междусистемни връзки с Румъния, Турция, Гърция и Сърбия.
Концепцията за газовия хъб включва реализацията на следните проекти:
• TRA-N-593 – Газопровод Варна – Оряхово
Изграждане на нова инфраструктура, състояща се от 844 км газопроводи с
преобладаващ диаметър Dn 1200 от Варна до Оряхово (starting at a new IP at Varna to a
new IP at Bulgaria/Romanian border near Oryahovo city), осигуряваща допълнителен
капацитет от 42,6 млрд.м³/г. (1366 GWh/d) и две нови компресорни станции с обща
инсталирана мощност 265 MW за осигуряване на необходимото налягане за пренос.
• TRA-N-594 – Изграждане на лупинг КС Провадия – Рупча
Модернизация на съществуващата мрежа за транзитен пренос, чрез изграждане на 50
км лупинг с преобладаващ диаметър Dn 1200 от Провадия до село Рупча, подмяна на
20 км (2х10 км) съществуващи газопроводи с диаметър Dn 1000 от КС „Странджа” до
границата с Турция, както и повишаване на мощността на КС Странджа с 10 MW.
Реализацията на проекта ще осигури нов капацитет от 6 млрд.м³/г (192,5 GWh/d) към
Турция.
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• TRA-N-592 – Лупинг КС Вълчи дол – л.к. Нови Искър
Модернизация на националната газопреносна мрежа Северен полупръстен, чрез
изграждането на 383 км лупинг с диаметър Dn 700 от КС „Вълчи дол” до л.к. Нови
Искър. С реализацията на този проект се осигурява нов изходен капацитет от 4
млрд.м³/г. (128,3 GWh/d) в направление Румъния (през IBR) и ПГХ „Чирен” (за пренос
при нагнетяване и добив, в размер на до 500 млн.м³/г.).
В контекста на европейските цели за изграждане на взаимосвързан и единен
общоевропейски газов пазар, реализирането на представените проекти, съставляващи
концепцията за газов хъб, е в синхрон с проектите за развитие на Южния газов
коридор и в пълно съответствие с плановете за развитие на газовата инфраструктура в
Европа в посока подобряване на сигурността на доставките и диверсификацията на
източниците на доставка на природен газ.
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Създаването на газов хъб цели да бъде изградена необходимата газопреносна
инфраструктура, която да свърже пазарите на природен газ за страните-членки в
региона - България, Гърция, Румъния, Унгария, Хърватия, Словения и през тях за
страните-членки от Централна и Западна Европа, както и за държавите от Енергийната
общност - Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина и др., като по този начин
допринесе за постигането на основните приоритети на европейската енергийна
политика.
В Хъба биха могли да постъпват количества природен газ от различни източници –
руски природен газ през морския газопровод „Южен поток”, руски газ по действащото
към момента трасе, природен газ добиван в шелфа на Черно море – българския (от
блокове „Хан Аспарух”, „Силистар”, „Терес”) и румънския, природен газ от източници
на Южния газов коридор (Каспийски регион, Близък Изток и Източно
Средиземноморие) и LNG от терминалите в Гърция и Турция.
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Провеждане на обсъждания и консултации със засегната общественост,
съгласно действащите в РБългария нормативните разпоредби в областта на
проектирането и опазването на околната среда, като Закона за устройство на
територията, Закона за опазване на околната среда и други приложими към
конкретния етап от проекта нормативни актове.

Изпълнител на проекта:
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„Булгартрансгаз” ЕАД.
София 1336, п.к. 3, ж.к. ”Люлин” 2
бул. ”Панчо Владигеров” № 66
централа: (02) 939 63 00
факс: (02) 925 00 63
e-mail: info@bulgartransgaz.bg
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