
 

 
 

                                                                  

 
Междусистемна връзка Турция – България (ITB) 
 
Описание и цели на проекта: 

Междусистемната връзка Турция – България е проект за развитие на междусистемната 

свързаност на газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз” ЕАД (България) и „Боташ“ 

(Турция), чрез който да се осигури възможност за диверсификация на източниците на 

природен газ, доставящите партньори и маршрутите и по този начин да се повиши 

сигурността на доставките в региона и развитието на конкуренцията. 

ITB представлява нов сухопътен газопровод в участъка между село Лозенец и българо-

турската граница в района на с. Странджа (успореден на съществуващия транзитен 

газопровод) с дължина на българска територия около 76 км., диаметър на тръбата 700 

мм. и капацитет около 3 млрд.м3/годишно, при работно налягане 64 bar. Предвижда се 

и изграждане на компресорна станция Лозенец-2, в близост до съществуващите 

компресорни мощности в района на с. Лозенец. 

Проектът, като част от приоритетния Южен газов коридор, е ключов по отношение 

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 гъвкавостта на системите и 

пазарната интеграция. 

 

Статус на проекта: 

На 21.11.2014 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. Определеният 

максимален размер на финансовата подкрепа е до 190 000 евро. 

На 03.04.2015 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД подписа споразумение за безвъзмездно 

финансиране № INEA/CEF/ENER/M2014/0014 за изпълнението на предпроектно 

проучване за проект Междусистемна връзка Турция-България. На 9.04.2015 г. 

Дружеството обяви процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.  

На 03.08.2015 г. след успешно проведената процедура за избор на изпълнител е 

подписан договор с предмет: „Предпроектно проучване за Междусистемна връзка 

Турция-България (ITB)“. Предпроектното проучване е завършено в началото на 2016 г.  

Изготвената и предоставена документация от предпроектното проучване представлява 

комплексно изследване на възможността за осъществяване на ПОИ 7.4.2. 
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„Междусистемна връзка Турция – България”, включващо: препоръка за вариантите на 

маршрута на газопровода, технически проучвания, идеен проект и оценка на 

разходите, оценка и анализ на пазарните нужди, финансова и икономическа 

осъществимост, CBA, предварителна ОВОС, правна и регулаторна осъществимост, 

график за разработване на ПОИ, предварително Техническо задание за FEED и др.  

През м. март 2016 г., на заседание на ЕТИС на „Булгартрансгаз” ЕАД  (Експертен 

Технико – Икономически Съвет), е прието предпроектното проучване, като 

съответстващо по обхват и съдържание на всички предвидени изисквания на 

Възложителя. На база на приетите решения от ЕТИС, са определени най-подходящ 

вариант на трасе с технологични площадки, технологична схема и основно оборудване 

за ITB.  

През м. април 2016 г. резултатите от предпроектното проучване бяха съобщени на 
турската страна. 

През м. ноември 2016г. към финансиращата институция INEA беше внесен финален 

отчет, верифициран от Министерство на енергетиката, включващ финален технически 

доклад и окончателен финансов отчет по изпълнението на финансираното действие 

Предпроектно проучване за проект „Междусистемна връзка Турция-България (ITB)“. 

През м. февруари 2017 г., финансиращата институция INEA одобри финалния отчет и 

извърши балансово плащане по проекта, с което общата получена помощ 

(включително авансовото плащане) възлиза на 142 620 евро. 

През м. септември 2017 г. се проведе техническа среща с „Botas” (Турция) в гр. София, 

в резултат от която, на 06.10.2017 г. беше получено писмо от „Botas”, с което се 

изразява подкрепата за проекта и желание за неговото по-нататъшно развитие.  

Проектът за изграждане на Междусистемна връзка Турция – България (ITB) не беше 

включен в публикуваният на 23 ноември 2017 г. Трети списък с проекти от „общ 

интерес” на Европейската комисия, който влезе в сила на 26 април 2018 г.  

 
Информация засягаща обществеността и планиране на публични 
обсъждания:  

- През м. януари 2016 г. до Министерство на околната среда и водите (МОСВ), е 

подадено Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на 

междусистемна газова връзка Турция – България (ITB), фаза: Предпроектно 

проучване. Уведомлението е подготвено съгласно изискванията на чл. 4 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на 

околната среда. 

- През м. февруари 2016г., на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

(НУРИОВОС), е внесена в МОСВ информаци яза преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на 

междусистемна газова връзка Турция – България (ITB)”, фаза: Предпроектно 

проучване. Получено е Решение на МОСОВ № 4/2016г. за преценяване 

необходимостта от ОВОС със заключение да се извърши ОВОС. 
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- Провеждане на пазарни проучвания;  

- Провеждане на обсъждания и консултации със засегната общественост, 

съгласно действащите в Р. България 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: 
(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 


