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Междусистемна връзка Турция - България

Описание и цели на проекта: Изграждане на газопреносна инфраструктура в
участъка между КС Лозенец и българо-турската граница, успоредна на съществуващия
транзитен газопровод, с дължина около 75 км, и диаметър на тръбата между 700 мм.
или 1000 мм. и с капацитет около 3 млрд.м3/годишно. На турска територия,
междусистемната връзка се очаква да бъде свързана с газопреносната мрежа на Боташ
в газопроводния участък Онклер - Шаркьой. Приблизителната дължина на трасето е
около 140 км., които ще да бъдат изградени от турска страна.

Проектът, като част от приоритетния Южен газов коридор е ключов по отношение на
сигурността и диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на
природен газ към/ през България и региона. ITB може да осигури достъп до всички
настоящи и бъдещи входни точки и източници на Турция – азербайджански и друг
природен газ, както и LNG спот доставки от съществуващите терминали в Турция.
Изпълнението му е в пряка връзка с постигането на необходимите условия за
създаване на конкурентен газов пазар, повишаване на гъвкавостта на системите и
пазарната интеграция.

Статус на проекта:

На 21 Ноември 2014 г. ЕК публикува списък с дейности, избрани да получат финансова
подкрепа по Механизма за свързване на Европа CEF-Energy. Сред тях е Предпроектно
проучване за проект междусистемна връзка Турция-България. Максималният размер на
финансовата подкрепа е 190 000 евро.

На 10.02.2015 г., съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗОП, в  Регистъра на обществените поръчки,
поддържан от  Агенцията за обществени поръчки е публикувано предварително
индикативно обявление за обществена поръчка за услуги по категория № 12 за
Предпроектно проучване за проект междусистемна връзка Турция-България.

Предстои обявяването на процедура за избор на изпълнител за предпроектното
проучване.

Информация засягаща обществеността и планиране на публични
обсъждания:

- Провеждане на пазарни проучвания;
- 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.
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Изпълнител на проекта:
(на територията на България)

„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


