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СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА 

НА РЕГИОНИТЕ 

Дългосрочнa визия по отношение на инфраструктурата в Европа и извън нея 

1. Въведение: преглед на постигнатото и предизвикателства 

Адекватните, интегрирани и надеждни енергийни мрежи са абсолютно 
необходимо предварително условие не само за целите на енергийната политика на 
Съюза, но и за икономическата стратегия на Съюза. Развитието на нашата 
енергийна инфраструктура ще даде възможност на Съюза да създаде правилно 
функциониращ вътрешен енергиен пазар, ще повиши сигурността на доставките, ще 
даде възможност за интегриране на възобновяеми енергийни източници, ще повиши 
енергийната ефективност и ще позволи на потребителите да се възползват от нови 
технологии и интелигентно използване на енергията. Енергийните инфраструктури са 
необходими също и за да се осъществи преходът към конкурентоспособна 
нисковъглеродна икономика. 

Европейската енергийна система е в процес на преход. Докато краткосрочният 
приоритет е доизграждането на вътрешния енергиен пазар чрез разработване на 
липсващите междусистемни връзки, прекратяване на изолацията на редица държави 
членки и премахване на затрудненията по вътрешните участъци, енергийната 
инфраструктура, планирана днес, трябва същевременно да бъде съвместима с по-
дългосрочните решения на политиката.  

Различните сценарии за декарбонизация предполагат използването на различни 
комбинации от енергийни източници, което пък води до различни изисквания по 
отношение на инфраструктурата. Пътната карта за енергетиката до 2050 г. очертава 
различни сценарии за това как да се осигури по-конкурентна и по-сигурна енергийна 
система, като същевременно се отговори на предизвикателството за намаляване на 
въглеродните емисии с 80 % до 2050 г., и представлява важен политически сигнал. Тя 
определя също така инвестициите във все по-интелигентни и гъвкави 
инфраструктури като един от печелившите при всички обстоятелства варианти. 
Понастоящем Комисията подготвя конкретни предложения за рамката след 2020 г. за 
политиките в областта на климата и енергетиката.  

Посрещането на предизвикателствата, свързани с все по-променливото 
производство на електроенергия при ниско ниво на въглеродни емисии, като 
същевременно се поддържат високи стандарти за сигурността на доставките, е далеч 
по-евтино, ако се извършва на европейско равнище чрез интегрирани пазари, 
предпоставка за които са подходящите инфраструктури, в сравнение с общите разходи 
на разпокъсани национални политики. В по-дългосрочен план, за да се отговори на 
нуждите на постоянно нарастващия дял на възобновяемата енергия, трябва да се 
разработват нови технологии за пренос на електроенергия с високо напрежение на 
големи разстояния и за акумулиране на електроенергия, от Съюза и за съседните 
държави. 

От съществено значение е да се подобри диверсификацията на доставките на газ, 
така че никоя държава членка да не бъде зависима от един единствен източник на 
снабдяване. Важно е също така да се увеличат значително гъвкавостта и устойчивостта 
на газовата система в краткосрочен и средносрочен план, за да се подкрепи ролята на 
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природния газ като резервно гориво за генерирането на електроенергия при 
променливи товари, като същевременно се отчита дългосрочната цел на Съюза за 
декарбонизация, но също така и за да бъде в състояние да се възползва от 
неотдавнашното развитие на пазарите за втечнен природен газ, биогаз и 
неконвенционални ресурси, в частност в САЩ. Една добре интегрирана газопреносна 
мрежа е също така най-добрата гаранция за компенсиране на възможния неуспех на 
най-голямата газова инфраструктура в която и да било държава членка, задължителен 
стандарт, въведен от регламента за сигурността на газовите доставки1. 

Съгласно оценките до 2020 г. ще са необходими инвестиции на стойност около 200 
млрд. евро за модернизиране и разширяване на европейските енергийни мрежи, за да се 
превърнат те в централен фактор на всички наши средносрочни и дългосрочни цели на 
политиката. Тази впечатляваща сума обаче може да доведе до значителни икономии в 
размер до 40—70 млрд. евро2 годишно до 2030 г. от спестени разходи за производство, 
както и до по-конкурентни цени на едро на газта, водещи до икономии в месечните 
сметки в размер на 7—12 евро. Това до голяма степен би допринесло за компенсиране 
на увеличението на цените на енергията и за подобряване на конкурентоспособността 
на промишлените сектори в Съюза. 

Дългосрочната политика за енергийната инфраструктура за пръв път бе разгледана в 
Съобщението относно приоритетите за енергийна инфраструктура за 2020 г. и по-
нататък — план за интегрирана европейска енергийна мрежа3 и впоследствие бе 
включена в наскоро приетия регламент относно указанията за трансевропейската 
енергийна инфраструктура4 (указания TEN-E), които идентифицират девет 
стратегически географски инфраструктурни приоритетни коридори в областите на 
електроенергията, природния газ и нефта, и три валидни за целия Съюз тематични 
области на енергийна инфраструктура5 за магистрални електропроводи, интелигентни 
електроенергийни мрежи и преносни мрежи за въглероден диоксид, прилагането на 
които е краткосрочен и дългосрочен приоритет на Съюза. 

Настоящото съобщение очертава дългосрочна визия за общоевропейска енергийна 
инфраструктура. Първият набор от проекти от общ интерес (ПОИ) представлява 
важна стъпка към по-добра интеграция на мрежите на държавите членки и гаранция, че 
никоя държава членка няма да остане изолирана, стъпка към улесняване на 
интеграцията на възобновяемите източници на енергия в целия Съюз, към 
диверсификацията на източниците на доставка на газ чрез откриване на нови 
газопреносни коридори, и към предлагане на алтернативи на държавите членки, 
зависими от един-единствен източник на доставки на нефт или газ.  

Но е необходимо да се направи още много. Първият списък на Съюза на ПОИ е само 
първата стъпка към изпълнението на по-дългосрочната визия по отношение на 
инфраструктурата. Списъкът на ПОИ ще се преразглежда на всеки две години с оглед 
на интегрирането на нови проекти, така че да се реализират изцяло дванадесетте 
приоритетни коридора и тематични области на енергийна инфраструктура в 
съответствие с дългосрочната визия за общоевропейска пазарна интеграция и прехода 
към нисковъглеродна икономика. По-специално, Европейският съюз трябва да осигури 
интегрирането на останалите енергийни острови във възможно най-кратък срок, но и да 
                                                 
1 стандарт N-1, вж. Регламент (ЕС) № 994/2010, ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 1—22. 
2 Проучване относно ползите от интегриран европейски енергиен пазар, 2013 г., Booz&Co; 

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/studies/doc/20130902_energy_integration_benefits.pdf 
3 COM(2010) 677 окончателен. 
4 Регламент (ЕС) № 347/2013, ОВ L115, 25.4.2013 г., стр. 39. 
5 Вж. приложение I. 



BG 4   BG 

създаде условия възникващaта морска електроенергийна мрежа в северните морета да 
бъде разширена и доразвита чрез магистрални електропроводи в една истинска 
общоевропейска електроенергийна система. В същото време ЕС трябва да се увери, че 
съседните държави са интегрирани ефективно в Съюза чрез адекватни 
инфраструктурни мрежи и регулаторни рамки, които са в съответствие с представената 
в Съобщението стратегия относно сигурността на енергийните доставки и 
международното сътрудничество6. 

2. Списък на Съюза на проекти от общ интерес 
Като първа стъпка към прилагането на указанията TEN-E Комисията прие, в 
съответствие с процедурата за делегирани актове, списъка на Съюза на около 250 
проекти от общ интерес7 в областта на инфраструктурите за пренос и съхраняване на 
електроенергия, газ и втечнен природен газ, интелигентните електроенергийни мрежи и 
нефтената инфраструктура. Този първи списък се основава на усилената работа на 
дванадесет регионални групи, които събраха представителите на държавите членки, 
националните регулаторни органи, организаторите на проекти, както и на европейските 
мрежи на операторите на преносни системи за електроенергия и газ (ENTSO-E и 
ENTSOG), Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори и Комисията.  

По-голямата част от проектите от общ интерес са в областта на електроенергетиката, 
предимно електропроводи, четиринадесет проекта за съхранение и два проекта за 
интелигентни електроенергийни мрежи. Те ще допринесат за по-доброто интегриране 
на вътрешния пазар на електроенергия, ще подобрят готовността на мрежата да поема 
нарастващи количества от енергия от възобновяеми източници, които имат променлив 
характер, и в същото време ще допринесат за поддържане стабилността на системата. 
Докато Съюзът ще бъде по-близо до постигането на целта за 10 % на междусистемните 
връзки на електроенергийните системи, препоръчани от Европейския съвет в Барселона 
през 2002 г., още повече проекти трябва да бъдат определени за истинското 
интегриране на Иберийския полуостров в рамките на европейския пазар. 

Реализирането на проектите от общ интерес в областта на природния газ ще позволи 
на Съюза да диверсифицира източниците си на газ, да прекрати зависимостта от един 
източник на някои от своите държави членки, и също така ще увеличи възможностите 
за избор и ще намали несигурността на пазара. Отварянето на южния газов коридор 
чрез Трансадриатическия газопровод през 2018 г. е важен етап. Той трябва да бъде 
допълнен с навременното реализиране на другите определени проекти, а именно 
Трансанадолския газопровод, с цел подобряване на сигурността на доставките в целия 
регион, и с по-голяма диверсификация чрез насочване на вниманието към газовите 
ресурси в източния средиземноморски басейн.  

Навременното реализиране на проектите от общ интерес е общ приоритет. Ето 
защо с указанията за TEN-E се въвеждат стриктни изисквания за процеса на издаване 
на разрешения за ПОИ, включително задължителни срокове за процедурата за издаване 
на разрешения (по принцип 3,5 години), създаване на национално равнище на звено за 
„обслужване на едно гише“ по отношение на издаването на разрешения, навременни и 
ефективни публични консултации и изискване за държавите членки да се 
рационализират процедурите за екологична оценка. Тези изисквания са насочени към 
ускоряване на процеса на издаване на разрешителни, при същевременно придържане 
към строгите стандарти на достиженията на правото на Съюза в областта на околната 
среда. Службите на Комисията, които се занимават с енергетиката и околната среда, са 
                                                 
6 COM(2011) 539 окончателен. 
7 C(2013) 6766 final. 
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изготвили съвместно ръководство8, което да послужи на държавите членки за 
определяне на адекватни законодателни и незаконодателни мерки за рационализиране 
на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда и за осигуряване на 
последователно прилагане на тези процедури, изисквани съгласно правото на Съюза по 
отношение на ПОИ. 

Списъкът на Съюза съдържа ПОИ в различни етапи от тяхното развитие. Някои от тях 
са все още в ранните фази. Следователно са необходими допълнителни проучвания, за 
да се докаже, че даденият проект е осъществим. Включването на подобни проекти в 
списъка на Съюза на ПОИ не засяга резултатите от съответните оценки на околната 
среда и процедурите за издаване на разрешения. Ако се окаже, че проекти, включени в 
списъка на Съюза на ПОИ, не са в съответствие с достиженията на правото на ЕС, те 
следва да бъдат заличени от списъка на Съюза. 

Достатъчно привлекателна рамка за дългосрочно финансиране, включително 
подходящи регулаторни стимули и дългосрочна регулаторна сигурност 
(включително трансгранично разпределяне на разходите) е предпоставка за 
развитие на инфраструктурата. Секторът се променя съществено и изисква ускорен 
темп на инвестициите, което създава големи нужди от парични потоци. Методите за 
оценка от страна на инвеститорите ще трябва да се адаптират, за да се използват 
успешно тези инвестиционни възможности и да се допринесе за бъдещето. 
Механизмът за свързване на Европа ще играе ключова роля за увеличаване на 
необходимото частно и публично финансиране. 

Следващи стъпки за ПОИ: 

• Стартиране на диалог с инвеститорите за насърчаване на инвестициите в 
европейските инфраструктури, за да се привлекат необходимите финансови 
средства от световните капиталови пазари  

• Наблюдаване на назначаването на националните звена за обслужване на едно 
гише (от декември 2013 г.) 

• Първа покана по Механизма за свързване на Европа през 2014 г. 

• Наблюдаване на изпълнението на мерките за издаване на разрешение 

• Наблюдаване отблизо на изпълнението на ПОИ (първи отчет през 2015 г.) 

 

3. Други предизвикателства и по-дългосрочна визия по отношение на 
инфраструктурата 

Проектите от общ интерес, определени на този пръв етап, са насочени главно към 
доизграждането на вътрешния енергиен пазар без граници, със само малко на брой 
проекти от общ интерес, засягащи съседни държави или други трети държави. След 
като се отстранят затрудненията по вътрешните участъци, Съюзът може ефективно да 
се ангажира и да предложи по-голям пазар за енергия, произведена и потребена в 
Съюза и в съседните държави. На всеки две години ще се подновява процесът на 
определяне на проекти с цел създаване на възможности за нововъзникващи проекти, 
насочени към изпълнение на бъдещите нужди.  

Допълнителни усилия трябва да се насочат към интегрирането на непрекъснато 
нарастващия дял на енергията от възобновяеми източници, които имат променлив 
                                                 
8 http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/20130724_pci_guidance.pdf 
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характер, като в същото време се запази сигурността на доставките и се сведе до 
минимум рискът от блокирани активи. В електроенергетиката е необходим около 40 % 
повече капацитет за пренос до 2020 г., за да се ползват в пълна степен предимствата на 
интеграцията в сравнение с 2010 г. и не се очаква това темпо да се забави през 
следващото десетилетие (105 % до 146 % необходим допълнителен капацитет в 
сравнение с нивата от 2010 г., в зависимост от сценариите за развитие на политиката)9. 
Едно от основните предизвикателства в средносрочен и дългосрочен план е по-
нататъшното разбиране и планиране на взаимодействието между различните мрежи, 
системите за електроенергия и газ, както и за пренос на въглероден диоксид ,и 
подобряването на междуотрасловата координация и оптимизация. Знаем, че 
увеличаващата се неравномерност на производството на електроенергия от 
възобновяеми източници представлява предизвикателство и по отношение на 
гъвкавостта за системата за газ, която би могла да осигури не само важно резервно 
производство, а в бъдеще и широкомащабно акумулиране на електроенергия. Това 
взаимодействие трябва да бъде взето предвид в бъдещото общоевропейско планиране 
на инфраструктурата.  

Една от целите на Съюза е по-нататъшното подобряване на връзките със съседните 
държави. Този първи списък на проекти от общ интерес вече включва някои връзки с 
държави извън Съюза, а съществува и нарастваща възможност в бъдеще да се 
определят все повече такива проекти или като проекти от общ интерес или като 
проекти от взаимен интерес, за последните от които политиката и — в случай на 
нужда — правната рамка все още е необходимо да бъдат проучени и разработени. 

Подобно на процеса на ПОИ в рамките на Съюза, Енергийната общност се ангажира 
също така в определянето на така наречените проекти от интерес за Енергийната 
общност (ПИЕО), които са планирани за приемане от Съвета на министрите през 
октомври 2013 г. Кандидатстващите проекти за този списък са били събрани чрез 
открита покана за представяне на предложения и са оценени от специална работна 
група на Енергийната общност в съответствие с критерии, много сходни с тези на ПОИ 
(сигурност на доставките, повишаване на интеграцията на пазара, повишаване на 
конкуренцията и улесняване на използването на енергия от възобновяеми източници). 
Поради геостратегическото значение на договарящите страни и непрекъснатия 
напредък към интеграция с вътрешния енергиен пазар, Енергийната общност играе 
важна роля в планирането на инфраструктурата на Съюза. Решението на Съвета на 
министрите относно списъка на ПИЕО ще осигури така необходимата политическа 
подкрепа, с оглед да се улесни тяхното регулаторно третиране и да се даде 
положителен сигнал на потенциалните инвеститори. Завършването на ПИЕО е от 
ключово значение за отварянето на пазара, сигурността на доставките и устойчивостта 
в региона като цяло.  

През май 2012 г. беше създадена „MED-TSO“ като платформа за сътрудничество 
между операторите на преносни системи в района на Средиземноморието за по-добра 
работа за постигането на целта за разработване на генерален план за интегрирана 
мрежа в южната част и за свързване на електроенергийните системи от двете страни на 
Средиземно море в три маршрута в западния, централния и източния 
средиземноморски регион. Този генерален план за инфраструктурата, който ще 
включва определянето на набор от приоритетни инфраструктурни проекти, които ще 
подпомагат постигането на целта за по-интегрирани средиземноморски 

                                                 
9 Проучване относно ползите от интегриран европейски енергиен пазар, 2013 г., Booz&Co. 
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електроенергийни системи, ще бъде представен от евро-средиземноморската среща на 
министрите по въпросите на енергетиката през декември 2013 г. 

а) Други приоритети в областта на електроенергетиката 

В електроенергетиката областите, в които ще са необходими допълнителни проекти и 
технологично развитие, са: 

– По-нататъшно увеличаване на равнището на междусистемна взаимосвързаност 
между Иберийския полуостров и останалата част на континента, за 
пълноценно възползване от оптимално разпределение на производството на 
електроенергия от възобновяеми източници. В по-дългосрочен план следва да 
бъдат проучени възможностите за по-задълбочени връзки със страните от 
Северна Африка. 

– Изпълнение на Плана за действие относно взаимосвързаността на 
балтийския енергиен пазар с бъдещото синхронизиране на балтийската 
електроенергийна система с ENTSO-E. 

– По-нататъшно разширяване на електроенергийна мрежа с много затворени 
контури в северните морета. Докато сегашният списък на проекти от общ 
интерес включва около 20 междусистемни връзки и съответни вътрешни 
укрепвания, има само един център, който може да се включи в морска мрежа, 
което предполага инвестиции с предвидено увеличено натоварване в бъдещи 
периоди като предпоставка за бъдещата интегрирана морска електропреносна 
мрежа. Технологичните предизвикателства продължават да се посрещат от 
големите производители в тази област. Проектирането и координираното 
развитие и управление на бъдещите решения за мрежа с много затворени 
контури и за съхранение, както и подходящи регулаторни и финансови 
решения, предстои да бъдат разработени. Обилните геотермални ресурси и 
съоръжения за съхранение в Исландия също следва да се разглеждат в 
дългосрочен план. 

– Все повече електроенергия ще трябва да бъде пренасяна на все по-дълги 
разстояния в рамките на Европа и отвън в Европа. Отстраняване или 
предотвратяване на затруднения чрез изграждането на магистрални 
електропроводи с голям капацитет продължава да бъде обект на внимание за в 
бъдеще. Тези магистрални електропроводи ще включват връзки извън 
границите на Съюза, свързвайки Енергийната общност, Турция, Русия, както и 
държавите от Северна Африка и Източното Средиземноморие със Съюза, както 
и връзки за внос на електроенергия от областта южно от Сахара в дългосрочен 
план, като същевременно се взема предвид и възможното развитие на 
разпределеното производство и реакцията на консуматорите. Докато някои от 
ПОИ, като например връзките между северната и южната част на Германия, 
могат да се смятат по-скоро като пионери за тази приоритетна област, за 
проектирането и координираното развитие на магистрални електропроводи в 
целия Съюз, както и за технологичните предизвикателства, предстои да се 
намерят решения. 

– Първата процедура за селекция на ПОИ установи само два проекта в областта 
на интелигентните електроенергийни мрежи, които по разумен начин 
разширяват областта на потреблението, за да се приведе в по-точно 
съответствие с предлаганото енергопроизводство, и по този начин доказват, че 
е възможно да се облекчи напрегнатостта в електрическата система чрез 
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трансгранично сътрудничество на операторите на разпределителни системи и 
операторите на преносни системи. Създаването на вертикално (на равнището 
на разпределението и на преноса), при това трансгранично сътрудничество, 
представлява ново предизвикателство за — досега — насочените към местните 
мащаби и съсредоточени върху разпределението разработчици на 
интелигентни енергийни мрежи за разработчиците на интелигентни енергийни 
мрежи, които до момента са насочени към местните мащаби и са 
съсредоточени върху разпределението. Ще е необходима по-голяма решимост 
при внедряването на технологии за интелигентни електроенергийни мрежи, тъй 
като те дават обещаващи резултати в управлението на разпределено и 
променливо производство на енергия от възобновяеми източници, предлагайки 
нови услуги за клиентите, като по този начин се допълват традиционните 
инфраструктури. 

Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ включва дейности 
за улесняване развитието на общоевропейска електроенергийна мрежа, които са били 
разработени посредством силни синергии с политиката на Съюза в областта на 
електроенергийната инфраструктура и ще се изпълняват чрез тях. Дейностите ще 
вземат под внимание, наред с другото, технологичните предизвикателства, породени от 
средносрочните и дългосрочните инфраструктурни нужди, по-специално 
разработването, демонстрацията и въвеждането на пазара на новаторски технологии за 
преносна мрежа за подкрепа на реализирането на приоритетния коридор на морската 
електроенергийна мрежа в северните морета, магистралните електропроводи и 
интелигентните електроенергийни мрежи. Механизмът за свързване на Европа може 
успешно да допринесе за разгръщането на такива технологии в промишлен мащаб. 

б) Други приоритети в областта на природния газ 

По отношение на природния газ дългосрочните цели остават достатъчно 
диверсифицирана газова инфраструктура, за да се осигурят надеждни доставки за 
Съюза при привлекателни рамкови условия. Инвестициите в текущите ПОИ могат в 
общи линии да покрият дългосрочните нужди от инфраструктури, но въпреки това ще 
са необходими някои разширения: 

– Европа трябва да продължи да полага усилия за диверсификация на доставките 
си и за по-нататъшно разширяване на южния газов коридор, с цел 
увеличаване на диверсификацията на доставките, в частност в Югоизточна 
Европа, и за постигане на средносрочната цел на политиката около 10 % от 
европейските потребности да се задоволяват от внос от Каспийския регион и 
Близкия изток.  

– Газовата система трябва допълнително да увеличи своята гъвкавост, за да се 
отговори на нуждите на променливото потребление на природен газ, 
включително чрез развитието на повече терминали за ВПГ и съоръжения за 
съхранение. 

– Европа трябва да насърчава местното производство и като първа стъпка да 
прецени необходимостта от по-системно използване на наземни и морски 
местни източници на енергия с оглед тяхното безопасно, устойчиво и 
рентабилно използване, независимо дали се касае до нови находища в 
Източното Средиземноморие, биогаз или неконвенционални източници, стига 
те да отговарят на най-високите стандарти, наложени от законодателството на 
Съюза в областта на околната среда. Всички варианти за пренос на газ от 
Източното Средиземноморие към Съюза следва да се разглеждат като 
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възможни, от вече селекционирани ПОИ, състоящи се в транспортирането на 
газ от Кипър под формата на втечнен природен газ, или чрез газопровод за 
Европа. Всички потенциални маршрути следва да се разглеждат и оценяват 
както от гледна точка на енергийната сигурност, така и от гледна точка на 
техните относителни икономически разходи и ползи. 

в) Преносни мрежи за въглероден диоксид — по-дългосрочна визия 

Благодарение на благоприятните пазарни условия за въглища и производството на 
електроенергия чрез изгаряне на въглища, делът на въглищата в енергийния микс на 
Съюза отново се увеличава. Новостите в областта на улавянето и съхранението на 
въглероден диоксид не са толкова обнадеждаващи, тъй като няколко проекта за улавяне 
и съхранение на въглероден диоксид изглежда не се реализират поради неблагоприятни 
икономически условия. Съюзът следва да продължи да полага усилия за разработване 
на общоевропейска визия за преносна мрежа за въглероден диоксид и да определи 
първите трансгранични проекти в сътрудничество и с Норвегия. 

Следващи стъпки към изпълнение на по-дългосрочната визия по отношение на 
инфраструктурата: 

• Подготовка за определянето на проекти от общ интерес с оглед на 
преразглеждането на списъка на Съюза през 2015 г. и след това; 

• Продължаване на обсъжданията със съседните държави за по-нататъшна 
интеграция на мрежите и за подходящи регулаторни рамки, по-специално в 
рамките на Енергийната общност и на MED-TSO; 

• Гарантиране на адекватна подкрепа за ПИЕО и други проекти, за които се счита 
че са от взаимен интерес в рамките на съответните финансови рамки на Съюза; 

• Проучване на най-добрия начин за прилагане на идеята за проекти от взаимен 
интерес. 

4. Заключения 
Този първоначален списък на проекти от общ интерес е само първата стъпка в рамките 
на по-дългосрочна визия по отношение на инфраструктурата. Съюзът, включително 
държави от Европейското икономическо пространство, следва да работят заедно за 
доизграждане на единния енергиен пазар, като се премахнат всички пречки пред 
преноса на енергия, включително от възобновяеми източници, като в същото време се 
запазят високите стандарти за сигурност на доставките. Визията на Съюза обаче в 
областта енергетиката, а съответно и в областта на енергийната инфраструктура, е 
много по-широкообхватна от вътрешния пазар. Следва да продължи тясното 
сътрудничество с членовете на Енергийната общност, съседните страни и 
стратегическите енергийни партньори, за разработване на проекти от взаимен интерес. 
Необходимите инструменти са налице (третия пакет и указания TEN-E), всичко това 
може да бъде постигнато „стъпка по стъпка“ в рамките на стабилна и привлекателна 
дългосрочна рамка за инвестиции в инфраструктура. 
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Приложение I – ПРИОРИТЕТНИ КОРИДОРИ И ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ НА 
ЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА10 

1. ПРИОРИТЕТНИ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИ КОРИДОРИ 

1) Морска електроенергийна мрежа в северните морета (NSOG): развитие на 
интегрирана морска електроенергийна мрежа и свързаните с нея междусистемни 
връзки в Северно море, Ирландско море, Ламанша, Балтийско море и съседните води, 
предназначена за пренос на електроенергия от инсталации на база възобновяеми 
енергийни източници, разположени в морето, до центрове за потребление и 
съхранение, както и за увеличаване на трансграничния обмен на електроенергия. 

2) Връзки север—юг между електроенергийните мрежи в Западна Европа (NSI West 
Electricity): връзки между държавите членки от региона и със средиземноморския 
район, включително Иберийския полуостров, по-специално за интегриране на 
електроенергия от възобновяеми енергийни източници и за укрепване на вътрешните 
електроенергийни инфраструктури, за да се засили пазарната интеграция на региона. 

3) Връзки север—юг между електроенергийните мрежи в Централна източна и 
Югоизточна Европа (NSI East Electricity): връзки и вътрешни линии по направленията 
север—юг и изток—запад за доизграждане на вътрешния пазар и интегриране на 
електропроизводството от възобновяеми енергийни източници. 

4) План за взаимосвързване на Балтийския енергиен пазар в областта на енергетиката 
(„BEMIP в областта на енергетиката“): връзки между държавите членки в района на 
Балтийско море и съответно укрепване на вътрешните електроенергийни 
инфраструктури, за да се сложи край на изолацията на балтийските държави и за да се 
насърчи пазарното интегриране, наред с другото чрез усилия за интегриране на енергия 
от възобновяеми енергийни източници в региона. 

2. ПРИОРИТЕТНИ ГАЗОПРЕНОСНИ КОРИДОРИ 

5) Връзки север—юг между газопреносните мрежи в Западна Европа (NSI West Gas): 
газова инфраструктура за транспортиране на газ север—юг в Западна Европа за 
допълнителна диверсификация на пътищата за доставка и за увеличаване на 
способността за краткосрочно подаване на газ. 

6) Връзки север—юг между газопреносните мрежи в Централна източна и Югоизточна 
Европа (NSI East Gas): газова инфраструктура за регионални връзки между и в рамките 
на района на Балтийско море, Адриатическо и Егейско море, източния 
средиземноморски басейн и Черно море, по-специално за повишаване на 
диверсификацията и сигурността на доставките на газ. 

7) Южен газов коридор (SGC): инфраструктура за транспортиране на газ от Каспийския 
басейн, Централна Азия, Близкия изток и източния средиземноморски басейн до Съюза 
за повишаване на диверсификацията на доставките на газ. 

8) План за връзки между газопреносните мрежи на Балтийския енергиен пазар (BEMIP 
Gas): газова инфраструктура за премахване на изолацията на трите балтийски държави 
и Финландия, както и на тяхната зависимост от един-единствен доставчик, за съответно 
укрепване на инфраструктурите на вътрешната преносна мрежа и за увеличаване на 
диверсификацията и сигурността на доставките в района на Балтийско море. 

3. ПРИОРИТЕТЕН НЕФТЕН КОРИДОР 

                                                 
10 Извлечение от приложение I към Регламент (ЕС) № 347/2013 за TEN-E  
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9) Връзки за доставка на нефт в Централна източна Европа (OSC): оперативна 
съвместимост на нефтопроводната мрежа в Централна Източна Европа за повишаване 
сигурността на доставките и намаляване на рисковете за околната среда. 

4. ПРИОРИТЕТНИ ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ 

10) Внедряване на интелигентни електроенергийни мрежи: възприемане на технологии 
за интелигентни електроенергийни мрежи в целия Съюз с цел ефикасно интегриране на 
поведението и действията на всички потребители, свързани към електроснабдителната 
мрежа, по-специално за генериране на големи количества електроенергия от 
възобновяеми източници или разпределени енергийни източници и реакция в 
елекропотреблението на консуматорите. 

11) Магистрални електропроводи: изграждане до 2020 г. на първоначални магистрални 
електропроводи, с оглед на последващо изграждане на система от магистрални 
електропроводи в целия Съюз, която е в състояние: 

а) да поеме постоянно нарастващо производство на допълнителна вятърна 
електроенергия във и край Северно и Балтийско море и увеличаване на производството 
на електроенергия от възобновяеми източници в Източна и Южна Европа, както и 
Северна Африка; 

б) да свърже тези нови центрове на производство с основните мощности за 
акумулиране на енергия в северните страни, Алпите и други региони с големи центрове 
на електропотребление; както и 

в) да се справи с все по-разнообразното и децентрализирано търсене и все по-гъвкавото 
предлагане на електроенергия. 

12) Трансгранична мрежа за въглероден диоксид: разработване на инфраструктура за 
транспортиране на въглероден диоксид между държавите членки и със съседни трети 
страни с оглед на внедряването на улавянето и съхраняването на въглероден диоксид.  
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Приложение II — карти на проекти от общ интерес 

Пускане в експлоатация < 2017

Пускане в експлоатация > 2020

Проекти от общ интерес:

Електропроводи за високо напрежение 

Морски възли

Интегриране и синхронизиране на 
балтийската система

Съхранение на електроенергия

Източник: © Eurogeographics for the administrative boundaries;
© PLATTS for the underlying energy network.
Картография: Европейска комисия, ГД „Енергетика“, юни 2013 г.

Пускане в експлоатация < 2017

Пускане в експлоатация 2017—2020

Пускане в експлоатация > 2020

Eнергийна инфраструктура – електричество

Всички потенциални пътища следва да се разглеждат и оценяват от гледна точка на енергийната сигурност и от гледна точка на относителните им 
икономически разходи и ползи.  
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Енергийна инфраструктура – природен газ

Пускане в експлоатация < 2017
Пускане в експлоатация 2017—2020
Пускане в експлоатация > 2020

Проекти от общ интерес:
Газопроводи

Източник: © Eurogeographics for the administrative boundaries;
© PLATTS for the underlying energy network.
Картография: Европейска комисия, ГД „Енергетика“, юни 2013 г.

Терминали за втечнен природен газ (ВПГ)

Съоръжения за съхранение

Реверсивно подаване 

Пускане в експлоатация < 2017

Пускане в експлоатация 2017—2020

Пускане в експлоатация > 2020

Пускане в експлоатация < 2017

Пускане в експлоатация 2017—2020

Пускане в експлоатация > 2020

Пускане в експлоатация < 2017

Пускане в експлоатация 2017—2020

Пускане в експлоатация > 2020

Всички потенциални пътища следва да се разглеждат и оценяват от гледна точка на енергийната сигурност и от гледна точка на относителните им икономически 
разходи и ползи.  
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Енергийна инфраструктура - нефт

нефтопроводи

Проекти от общ интерес:

Източник: © Eurogeographics for the administrative boundaries;
© PLATTS for the underlying energy network.
Картография: Европейска комисия, ГД „Енергетика“, юни 2013 г.

Всички потенциални пътища следва да се разглеждат и оценяват от гледна точка на енергийната сигурност и от гледна точка на относителните им икономически разходи и 
ползи.
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Приложение III: Цел 10 % междусистемни връзки на електроенергийните системи 
преди и след ПОИ 
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Приложение III: Диверсификация на източниците на доставка преди и след 
реализирането на проектите от общ интерес в областта на доставките на газ 

1

2

3

4

5

6

7

Достъп до ВПГ

 
Брой на източниците на доставка, до които дадена държава има потенциален 
достъп чрез инфраструктура 
(най-малко 5 % от общия дял) 

Източници на доставки: Азербайджан, Алжир, Либия, Норвегия, Русия, националното 
производство, за опростяване системите за ВПГ се изобразяват както един 
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източник, при все че се посочва кои страни имат достъп до ВПГ. Тази графика не 
засяга евентуални търговски договори. 

Източник: ENTSO-G TYNDP 2013 г., Комисия 
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Приложение IV: Спазване на стандарт n-1 за инфраструктура преди и след изпълнението на ПОИ 

не

да

 
Позоваване: (член 9 от Регламент (ЕС) № 994/2010) 


