Уважаеми г-н Министър председател,
Уважаеми г-н зам. министър председател,
Уважаеми Министри,
Уважаеми г-н Лерой,
Уважаеми членове и гости на GIE,
Уважаеми делегати,
Дами и господа,
От името на българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз” ЕАД, Ви
приветствам с добре дошли на 14-тата годишна конференция на Gas
Infrastructure Europe в гр.София.
За първи път в 40-годишната си история „Булгартрансгаз“ е домакин на
едно от ключовите за европейския газов сектор събития. Уверен съм, че в
партньорство с организатора GIE сме успели да осигурим гостоприемна и
плодотворна работна среда за предстоящите дискусии, в рамките на
които ще обсъдим актуалните теми за газовата индустрия в Европа.
Тази година международният форум се провежда във време, когато
повече от всякога е важно да се изпреварват събитията в постоянно и
динамично променящия се сектор на газовата инфраструктура и в тази
връзка стратегическото идентифициране и успешното реализиране на
ключови инфраструктурни проекти, които ще допринесат за цялостното
интегриране на европейския газов пазар е от изключителна важност.
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В този смисъл домакинството на „Булгартрансгаз” сякаш идва в точния
момент, тъй като това е период, в който чрез предприемането на редица
ключови инфраструктурни проекти страната ни разполага с всички
предимства да допринесе за постигането на важни за европейската
енергийна политика приоритети, свързани с подобряване сигурността на
доставките и диверсификацията на източниците на природен газ и
постигането на единен европейски пазар.
През своята над 40 годишна история основен стремеж на компанията ни е
бил утвърждаването й като ключов фактор за развитието на българската
икономика с поддържането и развитието на сигурна инфраструктура в
България, както и като надежден партньор в преноса на природен газ за
съседните страни.
Bulgartransgaz EAD
1336 Sofia, PO Box 3
66 Pancho Vladigerov Blvd.
Ident. № 175203478
VAT № BG 175203478

t: +359 2 939 63 00
f: +359 2 925 00 63
е: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Central Cooperative Bank
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - BGN
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

Днес, водени от общата ни цел за постигане на либерализиран и
интегриран газов пазар, работим за реализирането на инвестиции, които
посредством регионалното сътрудничество в областта на развитието и
обединяването на енергийните мрежи да доведат до повишаване
сигурността на доставките и поощряване на трансграничната търговия с
газ.
В контекста на европейските цели за изграждане на взаимосвързан и
единен общоевропейски газов пазар, развитието на инфраструктурата в
България е пряко обвързано с позиционирането на страната като
газоразпределителен център в Югоизточна Европа.
Ключови за пазарната интеграция за нас са междусистемните газови
връзки със съседните страни - Турция, Гърция, Сърбия и Румъния. Те ще
допринесат за гарантиране на доставките на природен газ за страната и
за региона, като създават реални условия за диверсификация на
източниците и маршрутите и възможност за пренос на допълнителни
количества природен газ за и през България.
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За по-малко от половин година успяхме да въведем в експлоатация
четири модернизирани компресорни станции – общата стойност на
инвестицията е над 200 млн. лв. и така подобрихме газопреносната
инфраструктура, за да продължим да сме надежден транзитьор на
природен газ. В пряка връзка с развитието на газовата инфраструктура в
региона са и плановете ни за разширение на капацитета за съхранение
на единственото към момента в България газово хранилище - ПГХ
„Чирен”, с цел то да обслужва националния и регионалния пазар, както и
така важният проект за модернизация и рехабилитация на
съществуващата инфраструктура за пренос на природен газ, който ще
повиши нейната ефективност и надеждност.
Признание за значимостта на европейско ниво на основните проекти,
които компанията ни развива, е определянето на проектите като т. нар.
проекти от „общ европейски интерес”. Европейската комисия официално
разпознава шест проекта, изпълнявани от Булгартрансгаз ЕАД, като
инвестиция с особено значение за сигурността и диверсификацията на
доставките на природен газ в Европа, както и за изграждането на
интегриран и конкурентен пазар. Проектите са както следва:
- Разширение капацитета на ПГХ „Чирен”
- Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата
газопреносна система
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Изграждане на газов хъб в България
Междусистемна връзка Турция-България
Проект за изграждане на газопровод за увеличаване на капацитета
на междусистемната свързаност на Северния полупръстен на
националната газопреносната мрежата на „Булгартрансгаз“ ЕАД и
газопреносната мрежа на Трансгаз С.А. Румъния
Проект Eastring-България

Светът на газовата инфраструктура и бизнес е сложен, динамичен и
чувствителен. В кратки срокове реалностите, приоритетите и
концепцията за сектора се пренареждат и променят, пазарът се развива и
надгражда, така че вече да не говорим просто за търговията на един
продукт на стоковия пазар, а за комплексен, взаимообвързан и гледащ в
перспектива пазар на капацитети.
Обединителната роля на институции и организации като GIE, които
предоставят платформа за дискусии, подпомагат вземането на общи
решения и говорят с обединения глас на своите членове, допринасят за
защита интересите на европейските газови оператори по пътя им на
изграждането на единен, устойчив и конкурентен европейски газов пазар,
подкрепен от стабилна регулаторна рамка и здрав инвестиционен климат.
В заключение бих искал да подчертая, че Булгартрансгаз ще работи
активно както на територията на страната за развитие на своята
газопреносна система, така и на Европейско ниво, участвайки активно в
процеса на укрепване на връзките и взаимодействието между
операторите и полагайки съвместни усилия за формирането на обща и
устойчива енергийна, икономическа и околна среда в Европа с участието
на природния газ.
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Пожелавам на всички участници ползотворна работа и за финал искам да
ви представя кратък клип, който ще ви запознае с дейността на нашата
компания.
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