
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

 
 

  

Проектът за Разширение на ПГХ “Чирен” (ПОИ 

6.20.2) предвижда поетапно увеличаване на 
капацитета на газохранилището, с цел постигане на 

по-големи обеми съхраняван газ, в т.ч. повишени 

налягания в газовия резервоар, както и по-големи 
денонощни дебити за добив и нагнетяване. 

 

Проектът цели: 

 Увеличаване на обема на активния газ до 1 

млрд. м3 (към момента 550 млн. м3); 

 Увеличаване на дневния капацитет на добив 
до 10 млн.м³/ден и на нагнетяване до 8 млн.м³/ден 

(към момента максималния дневен капацитет на 

добив е 3,82 млн. м3/ден, а максималния дневен 
капацитет на нагнетяване е 3,2 млн.м³/ден). 

Гарантиране на сигурността на доставките за 

българските потребители и потребителите в 

страните от региона; 

Повишаване на пазарната интеграция за 

взаимосвързан регионален и общоевропейски 

пазар; 

 
Стимулиране на пазарната  

конкуренция; 
 

Насърчаване търговията с газ в региона; 
 

Проектът е от ключово значение за 

осъществяването на енергийния преход; 

Принос за намаляване на емисиите; 

Принос за въвеждането на газ от алтернативни 
източници, в т.ч. LNG. 

 
 

ПРОЕКТ ОТ „ОБЩ ИНТЕРЕС” 
(ПОИ) 

6.20.2 РАЗШИРЕНИЕ НА 
ПОДЗЕМНОТО 

ГАЗОХРАНИЛИЩЕ 
„ЧИРЕН“(BG)

 

 

 Надземни съоръжения (нова компресорна 

станция с всичките ѝ прилежащи технически 
съоръжения и нова ГИС); 

 Сондажен фонд (прокарване на 10 нови 

експлоатационни и 3 нови наблюдателни сондажа, 

както и нови шлейфи, свързващи експлоатационните 
сондажи с надземната част); 

 Газопровод Бутан-Чирен ~45 км., Dn 700 (нов 
газопровод и съоръжения към него, свързващ ПГХ 

„Чирен“ с газопреносната система при КВ „Бутан. 

 
 

 

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОЕКТА: 

 
 

Гр. София, България 
Бул. „Панчо Владигеров“ 66 

Тел: +359 2 939 63 00 
e-mail: info@bulgartransgaz.bg 
https://www.bulgartransgaz.bg 

НЕОБХОДИМА ИНФРАСТРУКТУРА: 

ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА: ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА: 

Статут ПОИ 
Проект,наблюдаван от CESEC 
Приоритетен проект за инициатива 
„Три морета“ 

mailto:info@bulgartransgaz.bg
http://www.bulgartransgaz.bg/


ПЛАТФОРМА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА ПОИ: 

ФОРМУЛЯР ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА: 

 
 

  
ПОИ 6.20.2 е получил финансова подкрепа от ЕС, 

чрез Механизма за свързване на Европа (МСЕ) 
посредством две подписани грантови споразумения 

със следните параметри: 

Интернет страница за проекта: 

https://www.bulgartransgaz.bg/pages/razshirenie- 

kapaciteta-na-pgh-chiren-poi-6-20-2--134.html 
 

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting- 
europe-facility/energy-infrastructure-connecting-europe- 

facility/pci-transparency-platform_en 
 

Коментари, въпроси и препоръки относно проекта 

могат да бъдат изпращани на електронния адрес на 

организатора  на проекта чрез  Формуляр, който  се 
намира на адрес: 

https://www.bulgartransgaz.bg/en/pages/pcis-118.html 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на "Булгартрансгаз" ЕАД и не отразява непременно позицията на Европейския Съюз 

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА: 

 
Действие №:6.20.2-0021-

BG- S-M-15 

“Провеждане на 3D 

сеизмични проучвания като 
част от проекта за 

разширение на ПГХ Чирен 
6.20.2.” 

(изпълнено) 

 

 
Максимален размер 

на безвъзмездната 
помощ: 

До € 3 900 000 

 

Проект 101069718-

6.20.2-BG-W-M-21-
Chiren-UGS-Expansion-

CEF-E-2-2021-PC 
“ПОИ 6.20.2 Разширение на 

ПГХ Чирен (БГ) – 

Строителни работи” 
 

 
 

Максимален размер 
на безвъзмездната 

помощ: 

До € 77 910 018 

ОБЩО ДОГОВОРЕНО СЪ-ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ 

ПРОГРАМА МСЕ ДО МОМЕНТА: € 81,810,018 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: 

http://www.bulgartransgaz.bg/pages/razshirenie-
http://www.bulgartransgaz.bg/en/pages/pcis-118.html

