
МОТИВИ 

ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА 

ПРОЕКТИ НА АКТУАЛИЗИРАНИ ПРЕВАНТИВЕН ПЛАН И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ 

ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ 

Приетите промени в горецитираните документи са съобразени с изискванията на 

Регламент 994/2010 и отчитат всички национални и регионални обстоятелства в т. ч. 

размера на пазара, конфигурацията на мрежата, действителните потоци, включително 

и изходящите от страната, възможността за физически газови потоци в двете посоки, и 

необходимостта от последващо подсилване на преносната система, наличието на 

производство и съхранение на природния газ и ролята му в енергийния микс. 

В Превантивния план са описани мерките, необходими за отстраняване или 

ограничаване на въздействието на индентифицираните рискове, капацитетите и 

времето, необходимо за изпълнение на стандартните за инфраструктура и доставките 

на газ. Разгледани са различни сценари на изключително високо търсене на природен 

газ и прекъсване на доставките, като срив на основните преносни инфраструктури, 

съоръжения за съхранение, като се взима в предвид историята, вероятността, сезона, 

честотата и продължителността на тяхното възникване, геоплотическите рискове и 

вероятните последици от тези сценарии. 

Определени са задълженията, наложени на предприятията за природен газ и на 

националните органи, свързани със сигурността на доставките, включително за 

безопасна експлоатация на газовата система. Включена е информация относно всички 

задължения за обществени услуги, свързани със сигурността на доставките на 

природен газ. 

Отчетено е взаимодействието и връзката на рисковете с други държави – членки 

включително: междусистемни връзки, трансгарнични доставки, трансграничен достъп 

до съоръжения за съхранение и двупосочен капацитет, като се отчита максималния 

капацитет на взаимно свързване на всяка гранична входна и изходна точка. 

В Плана за действие при извънредни ситуации се съдържат мерките, които 

трябва да бъдат предприети от страна на оператора на газопреносната мрежа 

„Булгартрансгаз” ЕАД в сътрудничество с предприятията за природен газ, големите 

промишлени клиенти и асоциациите на потребителите и под контрола на 

Министерството на енергетиката за отстраняване или смекчаване на въздействието от 

прекъсване на доставките на газ за страната и региона. 

Определени са три нивата на опасност: „Ранно предупреждение", „Тревога" 

„Извънредна ситуация", като са описани мерките и действията, които да бъдат 

предприети за смекчаване на потенциалното въздействие на прекъсването на 

доставките на газ.  


