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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, параграф 3 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 в 
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                                   

 

Проектът за Разширение капацитета на ПГХ “Чирен” (ПОИ 6.20.2) предвижда поетапно 

увеличаване на капацитета на единственото на територията на България 

газохранилище, с цел постигане на по-големи обеми съхраняван газ, в т.ч. повишени 

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

нагнетяване.  

Проектът цели: 

- увеличаване на обема на активния газ до 1 млрд. м3 (сега 550 млн. м3); 

- увеличаване на дневния капацитет на добив до 10 млн.м³/ден и на нагнетяване 

до 8 млн.м³/ден (сега максималният дневен капацитет на добив е 3,82 млн. 

м3/ден, а максималният дневен капацитет на нагнетяване е 3,2 млн.м³/ден). 

Постигането на тези цели ще стане възможно чрез прокарването на 10 нови 

високопродуктивни експлоатационни сондажа и 3 нови наблюдателни сондажа, както и 

с изграждането на необходимите надземни и подземни съоръжения и инфраструктура.  

 

Проектът за Разширение капацитета на ПГХ “Чирен” е: 

• Проект от "общ интерес" на ЕС: съгласно Регламент (ЕС) 347/2013, приоритетен 

коридор: Връзки север-юг между газопреносните мрежи в Централна източна и 

Югоизточна Европа (NSI East Gas). 

 

https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/projects-common-interest_en?redir=1
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Инвестиция, включена във важни европейски инвестиционни планове: 

• Част от Ten Year Network Development Plan 2020 (TYNDP 2020), разработен от 

ENTSOG; 

• Част от Gas Regional Investment Plan (GRIP) 2019 за регион Централна и 

Източна Европа (CEE GRIP); 

• Част от Gas Regional Investment Plan (GRIP – BasedonENTSOG’s TYNDP 2018) за 

регион Южен коридор (Southern Corridor GRIP); 

• Част от Десетгодишен план за развитие на мрежата на „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

• Част от Енергийната стратегия на Република България и неделима част от 

инфраструктурата, допринасяща за концепцията за газов разпределителен 

център на територията на страната, заедно с проектите за модернизацията на 

инфраструктурата на „Булгартрансгаз“ ЕАД, терминалът за втечнен газ край 

Александруполис и интерконекторите със Сърбия и Гърция. 

• Приоритетен проект за Инициативата "Три морета" в потвърждение на 

неговата важност по отношение сигурността на енергийните доставки за 

страната и региона. 

 

Чрез реализиране на проекта за Разширение капацитета на ПГХ „Чирен“ ще се осигури: 

- Гарантиране на сигурността на доставките за потребителите в България и в 

региона;  

- Повишаване на пазарната интеграция  за постигане на взаимосвързан регионален 

и общоевропейски пазар; 

- Стимулиране на пазарната конкуренция; 

- Насърчаване търговията с газ в региона. 

Техническо описание на проекта и карта на дейностите 

 

За реализацията на разширението на хранилището до момента са изпълнени 

необходимите проучвателни дейности, включващи: 

- Геомеханично симулиране на Чиренския резервоар,  

- Наземен газов анализ върху площта на Чиренската структура,  

- 3D сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура (дейност 

съфинансирана по CEF).  

Резултатите от завършилия набор от проучвания служи като основа при определянето 

на най-добрия вариант за разширение на ПГХ „Чирен“.  

За да се постигнат целите на разширението, предстои да се продължи работа по три 

основни направления: 

https://www.entsog.eu/tyndp#entsog-ten-year-network-development-plan-2020
https://www.entsog.eu/gas-regional-investment-plans-grips
https://www.entsog.eu/gas-regional-investment-plans-grips
https://www.bulgartransgaz.bg/bg/pages/desetgodishni-planove-za-razvitie-na-mrejite-na-bulgartransg-142.html
https://www.mfa.bg/bg/3109
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Дейност 1: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови надземни 

съоръжения 

 

В рамките на дейността ще бъде извършено проектиране, изграждане и въвеждане в 

експлоатация на нови надземни съоръжения на територията на ПГХ „Чирен“, в т.ч. 

компресорна станция (КС) с всичките й прилежащи съоръжения за обезпечаване на 

непрекъсната, сигурна и надеждна работа в режими нагнетяване и добив на газ, нова 

газоизмервателна станция (ГИС), други съоръжения и системи за управление.  

Местоположение на дейностите: Новите съоръжения се планира да бъдат разположени 

в землището на с. Чирен, община Враца, област Враца, в непосредствена близост до 

съществуващите съоръжения на ПГХ "Чирен". 

 

Дейност 2: Проектиране и изграждане на нов газопровод в участъка КВ „Бутан“ - ПГХ 

„Чирен“ 

 

В рамките на дейността ще бъде извършено проектиране, изграждане и въвеждане в 

експлоатация на газопреносна инфраструктура от КВ „Бутан“ до ПГХ „Чирен“. Трасето 

на преносния газопровод се характеризира със следните параметри: 

- Начало: съществуваща площадка на кранов възел „Бутан” от съществуващата 

газопреносна инфраструктура; 

- Край: подземно газово хранилище „Чирен“. 

Предвижда се изграждането на технологични площадки и оптична кабелна линия в 

сервитута на газопровода. Предвидените технологични площадки са, както следва: 

- Очистно съоръжение Dn 700 при КВ „Бутан”; 

- Кранов възeл с отклонение за осигуряване на възможност за захранване на 

прилежащи райони при финансово-икономически и търговски интерес; 

- Очистно съоръжение Dn 700 при ПГХ „Чирен“; 

Местоположение на дейностите: Трасето на участъка от КВ „Бутан“ до ПГХ „Чирен“ е 

разположено в Северозападна България и преминава през територията на Област Враца.  

 

Дейност 3: Проектиране и изграждане на подземни съоръжения 

 

Дейността включва проектиране и прокарване на 10 нови експлоатационни и 3 нови 

наблюдателни сондажа, както и нови шлейфи (газопроводи), свързващи 

експлоатационните сондажи с наземните съоръжения, в т.ч. и  компресорната станция. 

Местоположение на дейностите: В северозападна България, област Враца - площта на 

Чиренската структура (за сондажите и шлейфите) и площадката на КС „Чирен“ на 

територията на ПГХ „Чирен“. 
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Карта на дейностите: 

 
 

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: 

 

- Министерството на енергетиката на Република България в ролята си на 

принципал на „Булгартрансгаз“ ЕАД и министъра на енергетиката като определен 

от държавата национален компетентен орган, който да отговаря за улесняването 

и координирането на процеса на издаване на разрешения за проектите от общ 

интерес; 

- Главна дирекция ”Енергетика“ към Европейската комисия, следяща за коректното 

и навременно изпълнение на проекта, във връзка със статута му на ПОИ; 

- European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency - CINEA, като 

управляващ орган на програмата Механизъм за свързване на Европа (Connecting 

Europe Facility – CEF), по която ПОИ 6.20.2 е допустим и вече е получил 

европейско съфинансиране за изпълнението на 3D сеизмични проучвания, 

необходими за завършване на етапа на проучвателните дейности;  



 
 
 
 

6 
 

- Органи на изпълнителната власт на централно ниво – за справяне с 

административни казуси във връзка с придобиването на права по обекта по 

националното законодателство, за развитие и изпълнение на проекта и при 

съгласуване на технически проект; 

- Местна администрация – общини, на територията на които е локализиран 

проектът;  

- Научни и обществени организации – по повод на провеждането на 

проучвателните дейности по проекта и във връзка с изпълнение на дейности по 

опазване на околната среда и на културното археологическо наследство; 

- Собственици/ползватели на засегнати имоти – при провеждането на 

проучвателни дейности, при учредяването на ограничени вещни права и при 

строителството; 

 

➢  Широка общественост, като: 

 

- Други държавни институции и регулаторни агенции;  

- Други европейски институции; 

- Организации с нестопанска цел и обществени организации/НПО за опазване на 

околната среда; 

- Местни/национални медии и др.; 

- Физически лица. 

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 заинтересовани 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 няколко форми на 

комуникация, които спазват принципите на Регламента за широко обществено участие. 

Концепцията предвижда допитванията и обсъжданията да могат да се организират 

виртуално при невъзможност или нецелесъобразност за провеждане на физически 

срещи: 

 

➢ Обществени обсъждания/обществени събития  

„Булгартрансгаз“ ЕАД вече е стартирал обществени консултации по смисъла на чл. 9 (4) 

от Регламент № 347/2013 за проекта на ранен стадий от неговото изпълнение. 

В периода 2019 г. - 2020 г. "Булгартрансгаз" ЕАД проведе 3D полеви проучвания върху 

площта на Чиренската структура, разположена на близо 200 кв. км. За да може да се 

осъществят проучванията, беше необходимо местните собственици или ползватели на 

земя (близо 23 000 отделни имота) в отделните населени места да бъдат информирани 

и да дадат съгласието си проучванията да бъдат осъществени. В хода на кампанията по 

информиране на местната общественост "Булгартрансгаз" ЕАД предостави информация 

както за технологията и въздействието на 3D проучванията, така и за нуждата от тях в 

контекста на цялостния проект за Разширение на ПГХ "Чирен". Информация беше 

предоставена на: 

- организирани срещи с местната общественост, проведени в отделните населени 

места; 

- по време на провеждане на проучванията; 

- на срещи с представителите на местните власти; 

- на срещи с представители на компетентните органи по околна среда. 

 

В началото на 2021 г., във връзка с навлизането на ПОИ във следваща фаза на развитие, 

а именно проектиране и издаване на разрешителни, бяха предприети следните стъпки, 

които да информират обществеността за инвестиционните намерения на 

"Булгартрансгаз" ЕАД: 

✓ На 03.02.2021г. в раздел "Новини" на интернет страницата на "Булгартрансгаз" 

ЕАД е публикувано уведомление до широката общественост за инвестиционно 

намерение за изграждане на нови надземни съоръжения.  

Уведомлението за инвестиционното намерение е публикувано и на интернет 

страницата на компетентния орган по околна среда - Министерството на околната 

среда и водите. 

По този начин, всички заинтересовани страни са информирани за предстоящите 

дейности на най-ранен етап от тяхното развитие. 

✓ Обновена е информацията на интернет страницата на ПОИ 6.20.2, така че да 

представя актуалния статус на изпълнение на дейностите по проекта.  
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✓ През м. март 2021 г. е проведена публична консултация във връзка с одобряване 

на Десетгодишен план за развитие на мрежата на “Булгартрансгаз“ ЕАД за 

периода 2021-2030. 

Десетгодишният план беше публикуван на интернет страницата на Дружеството 

и неговите обсъждания протичат като широка публична дискусия, в която всички 

заинтересовани страни имат възможност да вземат участие. В плана е 

представена актуална информация за параметрите и сроковете за отделните 

дейности, които ще бъдат реализирани с цел разширение на хранилището. 

✓ Обществени обсъждания във връзка с публикуване на Общностният 

десетгодишен план за развитие на мрежите, изготвян от ENTSOG и съответните 

Регионални планове. 

✓ Провеждане на обществени обсъждания в засегнатите населени места в обхвата 

на проекта, в рамките на процедурите по околна среда на места и по график, 

потвърдени от засегнатите общини, райони и кметства.  

✓ През м. септември 2021 г. са проведени срещи със засегнатите ползватели на 

земи във връзка с необходимостта от провеждане на инженерно-геоложки 

проучвания. 

 

За всички елементи на планираната нова инфраструктура при необходимост ще бъдат 

проведени процедури в съответствие със законодателството по околна среда и 

свързаните изисквания във връзка с информирането на обществеността. Процедурите 

по околна среда във връзка с изграждането на газопровода и сондажите предстои да 

бъдат стартирани през октомври 2021 г., със стриктно спазване на всички мерки за 

прозрачност и публичност.  

 

➢ 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 на широката 

общественост се предоставя информация за проекта, за неговите обхват, цели, принос, 

срокове и финансиране. Страницата 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 (https://www.bulgartransgaz.bg/bg/pages/razshirenie-kapaciteta-na-

pgh-chiren-poi-6-20-2--134.html) 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;  

https://www.bulgartransgaz.bg/bg/pages/razshirenie-kapaciteta-na-pgh-chiren-poi-6-20-2--134.html
https://www.bulgartransgaz.bg/bg/pages/razshirenie-kapaciteta-na-pgh-chiren-poi-6-20-2--134.html
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- 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 провеждане на 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 детайлно по-горе в раздел Интернет страница, 

организаторът има готовност 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 

разпространение най-вече сред широката общественост. При необходимост материалите 

ще бъдат разпространени сред обществеността чрез поставяне на обществени места или 

по друг подходящ начин.  

План на дейностите 

 

Конкретна 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, която 

ще ръководи и организира 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.  


