Радвам се, че София е домакин на Годишната конференция на газовите оператори.
Надявам се, да се е оказала подходящо място за този форум.
Приемам го и като висока оценка за репутация на българския газов оператор като
добър партньор, който работи усърдно за поддръжката на газовата ни
инфраструктура, отличното състояние на транзитния коридор и множеството
проекти за модернизация на мрежата.
Също така, това че конференцията се провежда тук, е ако не доказателство, то поне
надежда, че Енергийния съюз няма център и периферия.
--Противно на това, което твърдят някои, че трябва да се работи, а не само да се говори газовия сектор днес предполага много теми за разговор и за дискусия, които е редно
да се водят точно от професионалната общност.
Газовия сектор отдавна не се движи в режим на ясни предопределености, където е
безкритично ясно, какво ще се случва без никакъв риск десетилетия напред…
Имаме много фактори, които ни карат да мислим, че природния газ, ще съхрани и
увеличава ролята си, като суровина:
-

Усилията за реиндустриализация, заедно с „ерата отвъд въглищата“;
Императивите за опазване на околната среда;
Новите технологии за добив и разширяване на хоризонтите за разполагаеми
количества на планетата;

Както и множество фактори, които трябва да ни карат да бъдем предпазливи:
-

-

Мерките за енергийна ефективност, които от една страна намаляват консумацията
на енергия, а от друга изискват гъвкавост, където електричеството е по
приложимо, особено за бита;
Геополитическите рискове, особено около ключови газови трасета;

Ще ви обърна внимание, че дори в експертната общност има концептуален спор по такъв
критичен въпрос, ще се увеличава или ще намалява консумацията на природен газ. Така,
че очевидно нужди от дискусии има…
---

В своята история България много пъти е страдала от географското си положение
(на кръстопът), наред с това тя открива много възможности, за нас и за нашите
съседи, както и за другите ни партньори вкл. и в газовия сектор;

-

Разположението ни в сърцето на Югоизточна Европа, както и факта, че сме
доказали че сме естествен и надежден партньор наред със специфичните нужди
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за Региона определят и списъка с нашите приоритети : сигурност на доставките,
диверсификация, условия за конкурентен пазар, конкурентни цени,
съхраняване и увеличаване на ролята ни не само, като консуматор, но и като
транзитьор на природен газ;
-

Какво правим за изпълнението на тези приоритети:
1. Поддържаме транзитната мрежа в отлично състояние. Със собствени
средства и със средства от Европейския съюз Булгартрангаз инвестира в
поддръжката на съществуващите и изграждането на
нови трасета,
компресорни станции, системи за управление, вкл. и в хранилището ни в
Чирен;
2. Изграждането на интерконекторите със съседните страни: Гърция,
Румъния, Сърбия, Турция. Много от тези проекти са от общ интерес и се съфинансират от ЕС;
3. Основната ни цел е изграждането на газовия разпределителен център,
Газовия хъб Балкан, който ние третираме не само като регионален, а и като
европейски проект;

-

Газовия Хъб Балкан е уникално съоръжение, което може да съчетае доставките,
миксирането и конкуренцията в доставките на азерски, руски газ, газ от
собствен добив във Черно море, газ от LNG терминали, както и задоволяване
на нуждите не само на регионалните пазари, но и тези в Западна Европа,
Средиземноморието и дори най- източните части на Европа (Украйна);

-

Проекта е отворен не само към различни източници на газ, но и към различни
консуматори и пазари, затова считаме, че той открива чудесни възможности,
мнозина ключови играчи в газовия сектор да намерят интереса си в него;

-

Затова Газовия Хъб Балкан е перспектива за България, но и за всички страни от
Югоизточния регион, защото разглежда проектите, като взаимодопълващи се и
равнопоставени – Балкан не е конкурент, а свързващо звено между проектите
Южен Газов Коридор, Вертикалния Газов Коридор, Иистринг и всички те
трябва да отговарят на изискванията на Третия Енергиен Пакет .

-

Съзнаваме, че съоръжение от подобен мащаб, означава не само скъпа
инфраструктура, но и стабилни институции, либерализиран пазар и модерно
законодателство. Ето защо България работи усърдно с Европейската Комисия и
полага всички необходими усилия да начертае нови перспективи пред газовия
пазар в Европа.
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