
 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЕНЕРГИЕН СЪЮЗ И РУСКИТЕ ГАЗОВИ ПРОЕКТИ:  

ДИЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ  

 

Съобщение за медиите 

 

28 юни 2017 г., 10:30 ч. 

София, Център за изследване на демокрацията 

ул. „Александър Жендов“ № 5 

 

 От години „Газпром“ полага сериозни усилия да изгради образ на независима 

газова компания, конкурираща се наравно с всички останали на европейските пазари, 

но едва ли има някой в Европа, който да не смята, че компанията е използвана като 

инструмент на кремълската външна и икономическа политика. В своя анализ за 

Атлантическия съвет на Съединените щати “Газовите игри на Кремъл: последствия за 

европейската политика”, енергийният експерт Иля Заславски почертава различните 

сценарии за бъдещите алтернативи пред Европейската комисия в енергийна й 

политика спрямо „Газпром“ и Русия. В анализа се разглежда негативното въздействие 

върху енергийната сигурност на Европа при евентуално изграждане на газопроводите 

Северен поток-2 и Турски поток. Докладът ще бъде представен за първи път пред 

европейска аудитория на публична дискусия на 28-ми юни от 10:30 ч. в Центъра за 

изследване на демокрацията. 

 В контекста на газовите преговори между ЕС и Русия, България има възможност да 

намали пълната си зависимост от един източник на природен газ и да предоговори 

дългосрочните си споразумения с „Газпром“, така че да отговарят на пазарните условия  

и да намалят натиска върху българските потребители. Неизгодните условия по тези 

договори костват на България повече от 3 млрд. лева за последното десетилетие, което 

е приблизително равно на бюджета на Здравната каса за 2016 г. Заиграването с големи 

газови проекти като Турски поток и опитите за възраждане на Южен поток под формата 

на нов газопровод през Черно море до Варна отклонява вниманието на 

обществеността от истинските проблеми пред българския газов сектор, а именно 

липсата на либерализация, огромните рискове пред сигурността на доставките и 

забавянето на стратегическите проекти за диверсификация на доставките. 

Дискусията ще се проведе на английски език. 

 

За потвърждения:  

Б. Бегова, тел. 02/971 3000, reception@online.bg. 
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