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Резюме:
Проектът за газопровод „Северен поток“ разкрива обтегнатите в момента 
отношения между ЕС и Русия. Той извежда на преден план проблема, свързан 
със сключване на двустранни сделки, които подриват общия подход на ЕС към 
Русия. Полша и балтийските държави остро критикуват Германия, страна по 
тази сделка с Русия, за която те твърдят, че е прекалено скъпа, че накърнява 
солидарността на ЕС и може да окаже последици върху сигурността. 
Назначаването на бившия германски канцлер Герхард Шрьодер за председател 
на надзорния съвет на „Северен поток“ допълнително изостри критиките. 
Северните държави подчертават значението на екологичните проблеми. 
Европейската комисия подкрепи сделката като част от трансевропейските 
мрежи (TENS) и като част от усилията на ЕС да диверсифицира енергийните си 
доставки. Според Русия тази сделка ще гарантира доставките на газ в Европа в 
дългосрочен план. Предполага се, че проектът за газопровод „Северен поток“
ще задоволява 25 % от допълните нужди от внос на газ на ЕС-25 през 2015 г.

Съществуват още много тревоги, свързани с проекта за газопровод „Северен 
поток“, които обхващат политически, правни, икономически проблеми, както и 
въпроси за сигурността. Проектът за газопровод „Северен поток“ в много 
аспекти отразява отношенията между ЕС и Русия, като разкрива различните 
интереси в ЕС. По-широките проблеми включват това дали ЕС може да приеме:
a) вътрешна енергийна политика; б) външна политика за енергийна сигурност;
в) общ подход към Русия.
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Въведение

Малко мащабни инфраструктурни проекти са предизвикали толкова 
противоречия, колкото проектът за газопровод „Северен поток“ в Балтийско 
море. През 90-те години на 20-и век в хода на руско-финландско проучване на 
осъществимостта на проект за тръбопровод в Балтийско море са разгледани най-
различни възможни маршрути и се прави заключението, че предвиденият 
маршрут е пътят, по който най-добре може да бъде осъществен преносът на газ 
от най-големите запаси в света до Западна Европа. През 2004 г. Русия си 
осигури германската подкрепа за предложения газопровод и през септември 
2005 г. беше подписано споразумение между участниците в присъствието на 
президента Владимир Путин и канцлера Герхард Шрьодер. „Северен поток“ е 
включен от 2000 г. в насоките за трансевропейските мрежи (което беше 
потвърдено през 2006 г.) и в този смисъл това е принос към общата европейска 
енергийна политика.

Компанията „Северен поток“, чието седалище е в Швейцария, е учредена за 
целите на изпълнението на проекта в сътрудничество с руската държавна 
компания „Газпром“, която е мажоритарен акционер с 51 %, а германските 
енергийни компании („Wintershall“ и „E.oN Ruhrgas“) и една нидерландска
компания („N.V. Nederlanse Gasunie“) са миноритарни акционери. Фактът, че 
Шрьодер стана председател на надзорния съвет на „Северен поток“, скоро след 
като свърши мандатът му, предизвика много полемики.

Проектът за газопровод „Северен поток”

Трябва да бъдат построени два паралелни газопровода на морското дъно, които 
тръгват от руския град Vyborg и стигат до германския град Greifswald. Планира 
се да се инсталира обслужваща платформа с размери 30 м x 30 м на около 70 км
от шведския остров Gotland. „Северен поток“ ще преминава през 
изключителните икономически зони на Русия, Финландия, Швеция, Дания и
Германия, както и през териториалните води на Русия, Дания и Германия. 
Дължината на газопровода в морето ще е 1 198 км, като той ще е с капацитет до 
55 млрд. куб. м на година. Ще пренася газ от газовите и петролни залежи 
Yuzhno-Russkoye, полуостров Yamal, залива Ob-Taz и Щокмановското 
находище. Разходите се изчисляват на поне 5 млрд. евро.

В момента се изготвят оценките на въздействието върху околната среда на 
проекта и се чакат одобренията на участващите страни. Първият газопровод 
трябва да бъде построен през 2008-2010 г., като първите доставки на газ ще 
започнат през 2010 г. Газопроводът ще има капацитет за пренос от близо 27,5 
млрд. куб. м природен газ годишно. Вторият ще бъде построен през 2011-2012 
г., като доставките ще започнат през 2012 г. Неговият капацитет за пренос ще е 
подобен на първия. През декември 2005 г. „Газпром“ започна строежа на 917 км
свързващ тръбопровод по сушата Gryazovetz – Vyborg в Babayevo, на 351 км
източно от Санкт-Петербург. Този тръбопровод ще свързва съществуващите 
газопроводи от Сибир до региона на Санкт-Петербург и „Северен поток“. Две 
връзки по сушата от Greifswald на юг и на запад от Германия с обща дължина 
850 км ще бъдат построени от „WINGAS“ и „E.ON Ruhrgas“. Проектираните 
тръбопроводи са с външен диаметър 1 220 мм, проектно налягане до 220 бара, 
без средна компресия, но с обслужваща платформа за поддръжка и безопасност.

На газопровода трябва да се извърши оценка на въздействието върху околната 
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среда (ОВОС) в съответствие с международното право (Конвенцията Espoo) и
националното законодателство на въпросните страни. Само държави, през чиято 
изключителна икономическа зона или териториални води преминава 
тръбопроводът, имат право да налагат вето на проекта. Останалите съседни 
страни като Полша или балтийските страни имат право да се запознаят с 
доклада, но не и да налагат вето. Въпреки това те (т. нар. „засегнати страни“) 
участват в периодични консултации в рамките на Конвенцията Espoo. В тази 
рамка предприемачът непрекъснато ги информира, така че те имат възможност 
да изразяват евентуални тревоги, както и да издават становища по проекта.

Тръбопроводът ще пресича т. нар. изключителни икономически зони (ИИЗ) на 
Финландия, Швеция и Дания. Съгласно международното право към ИИЗ се 
прилага специален правен режим. Това обаче не означава, че крайбрежната 
държава лесно би могла, например по политически причини, да наложи вето на 
проекта за газопровод „Северен поток“. Всички държави имат например
правото да разполагат подводни кабели и тръбопроводи в ИИЗ на всяка една от 
тях, както и оборудване, свързано с функционирането на тези инфраструктури. 
При това обаче тези държави „трябва да спазват правата и задълженията на 
крайбрежните държави и да съблюдават законите и нормативните уредби, 
приети от крайбрежната държава“. Тук е уместно да се отбележи, че през 2007 г. 
„Северен поток“ започна преговори с Естония и подаде заявление за разрешение 
да проучи евентуален паралелен маршрут в ИИЗ на Естония. Заявлението беше 
отхвърлено от естонското правителство след оживен обществен политически 
дебат.

Аргументи

Поддръжниците на проекта за газопровод „Северен поток“ твърдят, че това е 
фундаментален инфраструктурен проект на Русия и ЕС, който ще допринесе за 
по-голяма енергийна сигурност на Германия в частност и на ЕС като цяло, тъй 
като ще създаде допълнителен капацитет, както и още един транзитен маршрут. 
Хилядите километри построени подводни газопроводи в света свидетелстват, че 
морските решения са международно призната алтернатива на сухоземните 
газопроводи. Проектът за газопровод „Северен поток“ също така ще намали до 
минимум реалната опасност от сблъсъци на танкери в пренаселеното Балтийско 
море. За да се превози същото количество енергия на кораб през Балтийско 
море, годишно са нужни 500-600 танкера за втечнен природен газ или 160-170 
петролни танкера.

Други обаче възприемат това като сигнал за намаляване на енергийната 
сигурност, тъй като с този проект ЕС става още по-зависим от Русия в 
енергийно отношение. Има опасения, че Русия би могла да използва 
тръбопровода, за да изнудва в бъдеще транзитни страни като Полша и Украйна. 
Някои го тълкуват като средство за Русия да настрои държавите-членки на ЕС 
една срещу друга, както и като особен израз на нарастващия билатерализъм в 
германско-руските взаимоотношения.

Гледните точки на ЕС

Европейският съюз заяви, че проектът е част от насоките за трансевропейските 
енергийни мрежи („TEN-E“) през 2000 г. Това беше потвърдено по време на 
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прегледа в средата на 2006 г.1 от Andris Piebalgs, член на Комисията, отговарящ 
за енергетиката, който изрази становище в полза на проекта за газопровод
„Северен поток“. „Смятам, че газопроводът ще допринесе за сигурността на 
доставките в Европа. Колкото повече възможности имаме за пренос на газ, 
толкова по-добре. Колкото повече тръбопроводи имаме, толкова по-сигурни ще 
бъдат доставките. Въпросът е само дали в хода на строежа му ще бъдат спазени 
всички съответстващи екологични фактори, за което обаче аз съм оптимист.“2

Полша

Полша по-конкретно се оплака, че Германия не се е консултирала с нея, преди 
да вземе решение. Ако е нужен нов газопровод, Полша би предпочела сухоземен 
тръбопровод, който да минава през нейната територия, което според нея би било 
по-логично от икономическа гледна точка. Причината за тази критика е, че 
газопроводите към Западна Европа в момента минават през Украйна или 
Беларус и през Полша. Настоящият анализ на Полша за заплахата – в резултат 
на традиционното недоверие както към Русия, така и към Германия – е, че 
проектът  за газопровода „Северен поток“ ще даде възможност на Русия да 
прекрати доставките на газ за Полша в ситуации на политическа криза, тъй като 
ще може да я заобиколи (и по този начин „да изолира“ Полша), като 
същевременно продължи да доставя газ на Германия.

През април 2006 г. Radek Sikorski, тогавашен министър на отбраната, а 
понастоящем министър на външните работи, заяви, че „Полша има особена 
чувствителност към коридорите и договорите, които се сключват без нейно 
участие. Такава е традицията от Локарнските споразумения и от пакта Молотов-
Рибентроп. Това беше през 20-и век. Не искаме това да се повтаря отново.“3. 
Кремъл реагира, като определи полското поведение като „истерично“, 
германското правителство го нарече „абсурдно сравнение“, а Европейската 
комисия го нарече „безполезно“. В писмо до Financial Times от 29 май 2007 г. 
полският министър на националната отбрана и още двама автори описват 
„Северен поток“ като „най-обидния опит на г-н Путин да раздели и навреди на 
ЕС, този проект ще се превърне в икономическо и геополитическо бедствие за 
Съюза.“4 Писмото се позовава на факта, че началото на проекта е поставено от 
Герхард Шрьодер, без той да се консултира с партньорите от ЕС, а проектът е
наречен икономически „абсурден“.

В изявлението си от 23 април 2007 г. полският министър на икономиката, Piotr 
Wozniak, казва, че тъй като маршрутът на тръбопровода минава през 
икономическата зона на Полша, „Северен поток“ трябва да отговаря на 
разпоредбите на полското законодателство. „Докато „Северен поток“ не бъде 
приведен в съответствие с всички правила, изисквани от процедурите по 
Конвенцията Espoo, наред с другото, ако резултатът от оценката на 
въздействието върху околната среда не е положителен, строежът на газопровода
няма да започне“.

В действителност посочената зона е сива зона от неопределени морски граници 
                                                  
1 Съобщение на Комисията: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/304&format=HTML&age
d=0&language=EN&guiLanguage=en
2 Реч на Ost-West Wirtschaftsklub в Мюнхен, 13.10.2006 г.
3 Това е скандалният цитат, който според много твърдения съдържа точните думи на 
Sikorski на трансатлантическа конференция в Брюксел на 30 април 2006 г.
4 http://www.ft.com/cms/s/db259cf2-0cb7-11dc-a4dc-000b5df10621.html
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между Полша и Дания, които са под юрисдикцията на двете страни. Уместно е 
да се отбележи, че наскоро маршрутът на тръбопровода е бил пренасочен в 
посока на север от Bornholm. С това решение той ще минава на още по-голяма 
дистанция от дъното, където има потънали боеприпаси, мярка, приета охотно от 
датските органи, чрез която се избягва оспорваната зона между Bornholm и 
полското крайбрежие.

Германия
Германското решение за изпълнение на проекта се основава на тревогите от
евентуална нестабилност в транзитните страни, напр. Беларус, и желанието да се 
гарантира дългосрочна сигурност на доставките на газ. Канцлерът Шрьодер 
успя да сключи сделката за газопровода с подкрепата на всички страни. По-
късно той бе силно критикуван за това, че е заел поста на председател на 
надзорния съвет на „Северен поток“ скоро след изтичане на мандата му. Имаше 
и предположения, че когато Ангела Меркел заеме поста му, ще анулира 
сделката, но промяна в германската позиция не настъпи. Германското 
правителство твърди, че е поканило Полша да участва в проекта, но Варшава 
отказала. „Северен поток“ също така твърди, че компанията „Wingas“ (филиал 
на BASF) е предложила да свърже полската газопреносна мрежа към 
тръбопровода Opal, до който ще стигат доставки от „Северен поток“, но това 
предложение не е било прието от полска страна. В Берлин е имало всеобщо 
недоволство от полското поведение и реторика, въпреки че някои смятат, че 
германското правителство е можело да уреди проблема по-умело. Посещението 
в Берлин в средата на декември на новия министър-председател Donald Tusk
явно е смекчило полската позиция.

Финландия
Президентът и министър-председателят на Финландия изрично заявяват 
политическата си подкрепа за проекта. В интервю за „Deutsche Welle“ на 4 май 
2007 г. президентът Tarja Halonen казва, че основните притеснения на 
Финландия за тръбопровода са свързани най-вече с околната среда, а не толкова 
с политиката. Тя добавя, че смята, че тези притеснения могат да бъдат 
преодолени. Г-н Vanhanen заявява, че: „На първо място ни е необходим нов 
газопровод между Русия и Централна Европа. (…) Същевременно той е част от 
нашето стратегическо партньорство с Русия — това е най-важният аргумент. 
(…) Не разбирам какви наистина могат да бъдат тези притеснения по отношение 
на сигурността“.5

Швеция
Шведската агенция за опазване на околната среда е поискала от консорциума да 
направи допълнителни проучвания за маршрута. Шведските екологични групи 
са особено притеснени от факта, че тръбопроводът минава прекалено близо до 
морския резерват в близост до Gotland, малък остров в централната част на
Балтийско море. Те казват, че строителните работи могат да доведат до 
отделянето на лежащи отдавна на дъното на морето токсини и да увредят 
флората и фауната, живеещи във водите около шведския остров. Местните 
рибарски фирми в Gotland също имат опасения, че тръбопроводът ще минава 
близо до рибарските им мрежи, въпреки че са смекчили позицията си след 
наскоро проведен семинар в Malmo с рибари. Най-сериозните опасения са 
                                                  
5 Интервю в естонския ежедневник „Eesti Päevaleht” по време на официално посещение 
в Естония, публикувано на 14 септември 2007 г.
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свързани с тоновете химически оръжия на дъното на морето, останали от
Втората световна война. Освен екологичните тревоги, някои шведски политици 
се опасяват, че това може да се използва за шпионаж (вж. по-долу). За да 
отговори на тези опасения, „Северен поток“ е предложил на шведските органи
неограничен достъп до всички съоръжения.

Дания
Дания е изразила опасения за въздействието на проекта върху остров Bornholm, 
но сега тръбопроводът ще бъде пренасочен на север от острова, което ще 
отговори на изискванията на Копенхаген.

Естония
Естония е против проекта поради политически и екологични причини. Въпреки 
това някои биха казали, че има противоречие между това да се иска най-
екологичният маршрут, а да се отказва необходимото разрешително за 
провеждане на съответното изследване. През 2007 г. „Северен поток“ постави 
началото на широк диалог с Естония на всички равнища, включващ четири 
заседания на министерско равнище и многобройни консултации на работно 
ниво с органи, политици, медии, фирми и гражданското общество. В момента 
Естония обсъжда законопроект за разширяване на териториалните си води във 
Финландския залив от 3 на 12 морски мили.

Латвия
Латвия даде най-малко публични изявления, свързани с плана за газопровода 
„Северен поток“. В момента се разглеждат различни опции за бъдещото на 
енергийните й доставки.

Литва
Литва също е направила няколко публични изявления, за да изрази тревогата си 
от възможните екологични опасности.

Екологични проблеми

Основните области на тревога са свързани с местообитанията на птиците, 
рибните запаси и факта, че морското дъно вече е доста замърсено. Ето защо
строителните работи, които се предвиждат, могат да доведат до отделяне на
съществуващите вредни седименти и да ги разпръснат в околната среда, което 
ще замърси още повече водата. В общи линии изглежда, че екологичните 
рискове са свързани с фазата на строителството, а не толкова с фазата на 
функционирането на тръбопровода.

Един от конкретните проблеми тук е за химическите и конвенционални 
боеприпаси, изхвърлени тук след Първата и Втората световна война. В доклада 
си през 1994 г. HELCOM сочи, че 40 000 тона химически оръжия лежат на 
морското дъно. Заключението е, че „рисковете, свързани с изваждането на 
химическите боеприпаси, са големи. Ето защо групата препоръчва химическите 
боеприпаси, обхванати от Конвенцията от Хелзинки, да не бъдат изваждани.“

Според „Северен поток“ маршрутът на проекта за газопровод „Северен поток“ е 
планиран така, че да не пресича участъци, известни като места с изхвърлени 
боеприпаси, като по-подробни проучвания по този въпрос компанията ще 
проведе през 2007 г.

Стратегически въпроси и въпроси, свързани със сигурността



DV\703356BG.doc 6/14

Притесненията за сигурността на Полша и балтийските държави са насочени 
към два проблема. Първо, проектът за газопровод „Северен поток“ може да 
насърчи Русия да изнудва други държави. Например какво би станало, ако Русия
спре подаването на газ през сухоземните транзитни маршрути? Отчасти в
отговор на тази тревога Германия е предложила клауза за енергийна 
солидарност на ЕС. Поддръжниците на проекта също така твърдят, че след като 
вече в продължение на 40 години Русия е надежден доставчик на газ за Европа, 
дори по време на Студената война, защо сега би поискала да спре доставките. В 
крайна сметка Русия е зависима от износа си към Европа и обратното. Проблем, 
който е свързан с тези тревоги, се отнася до евентуалното намаляване на 
приходите от транзитни такси за Полша и Украйна след осъществяването на 
проекта за газопровод „Северен поток“. И двете държави подчертават колко е 
важно ЕС да приеме обща енергийна политика, която да гарантира сигурност на 
доставките за всички държави-членки.

Вторият аспект, свързан с военното измерение и сигурността на проекта за 
газопровод „Северен поток“, за първи път е споменат от Русия. През октомври 
2006 г. в телевизионно интервю президентът Путин каза, че „ролята“ на руския 
военноморски флот „е да защитава икономическите интереси в региона на 
Балтийско море [….] Защитата на северно-европейския тръбопровод, който 
пренася енергийни ресурси до нашите западно-европейски клиенти, е един от 
най-важните ни приоритети“. „Северен поток“ силно се възпротиви срещу 
спекулациите, че тръбопроводът или платформата са вероятни обекти на 
терористични атаки, като въпреки това не стана съвсем ясно срещу какъв вид 
заплаха се подготвят Русия и/или компанията.

Изявлението на Путин все пак породи тревоги в Швеция, по-конкретно, че 
руската флота ще поднови патрулирането си в близост до шведското 
крайбрежие, където трябва да се изгради обслужващата платформа. Според 
„Северен поток“ платформата е нужна „за поддръжката и обслужването на 
тръбопроводите, включително експлоатацията и приемането на тестово и 
диагностично оборудване, контрола на параметрите на газа и инсталирането на 
изолационно оборудване (клапани)“.

В доклад от 2006 г. се добавя нов аспект на тези тревоги от шведската Агенция 
за изследвания на отбраната, написан от Robert Larsson. В него се правят 
предположения, че платформата и самият тръбопровод „биха могли да се 
използват като платформи за разполагане на разузнавателни средства, като по 
този начин да служат за разузнавателни цели, което ще даде на Русия
конкурентно преимущество в разузнаването в Балтийско море“.6 Обект на това 
разузнаване или ранно предупреждение биха били Швеция, финландската флота
или подводници и надводни кораби на НАТО в района. През ноември 2006 г. 
тогавашният шведски министър на отбраната Mikael Odenberg се съгласи: 
„Руснаците ще могат да я експлоатират като платформа за събиране на 
разузнавателна информация. Това е проблем“.7

                                                  
6 Robert Larsson, Nord Stream, Sweden and the Baltic Sea Security, актуализирана версия от март 2007 г. се 
намира на: http://www.foi.se/upload/english/reports/foir2251.pdf, цитати от стр. 8.
7 Цитати от The Copenhagen Post, 17-23 ноември 2006 г., стр. G16, „Шпионинът, който проникна с 
тръбопровода“ от Kevin McGwin; вж. също Svenska Dagbladet, 14 ноември 2006 г., стр. 14, „Platform kan bli 
spionbas, Sveriges regering befarar att Östersjöledningen kan skapa säkerhetspolitiska konflikter“ [Платформата 
може да се превърне в шпионска база. Шведското правителство се страхува, че тръбопроводът в Балтийско 
море може да доведе до конфликти, свързани с политиката на сигурност“], могат да се намерят също на: 
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14058690.asp
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В интервю за шведското радио през февруари 2007 г. руският посланик в 
Швеция Александър Кадакин коментира провеждащия се в Швеция дебат по 
доста недипломатичен начин. Той каза: „Не мога да разбера кой идиот би 
докладвал подобно нещо на началника си” и че ако Русия иска да шпионира 
Швеция, платформа не е нужна, тъй като „в наши дни можем чрез сателит да 
прочетем в реално време номерата на регистрационната табелка на всяка кола в 
Стокхолм“.8

В отговор на това заместник техническият директор на „Северен поток“ Dirk 
von Ameln съобщи в началото на юни 2007 г., че шведската брегова охрана ще 
бъде единственият орган, който ще защитава платформата от евентуални 
заплахи, а други шведски органи ще бъдат „повече от добре дошли“ да 
извършват надзор.9

В доклад на финландския парламент от юли 2007 г. се заключава, че 
„повишената военна активност на Русия в Балтийско море не се дължи на 
газопровода в Балтийско море“. Финландските въоръжени сили също са 
отхвърлили идеята, че газопроводът може да доведе до военна заплаха.10

Заключение

Като цяло публичният процес, свързан с проекта за газопровод „Северен 
поток“, е добър пример за това как не трябва да се прави политика. На ранните 
етапи е имало липса на прозрачност и липса на консултации. Това изглежда сега
върви към подобрение и до момента са проведени множество формални 
консултации с държавите от Балтийско море в рамките на Конвенцията Espoo. 
Такива са проведени както на официално равнище, така и с много политически 
групи и организации на гражданското общество. Всъщност задълженията в 
рамките на Конвенцията Espoo до голяма степен са гаранция за прозрачност. 
Самият „Северен поток“ се опитва да бъде прозрачен с уебсайт, преведен на 
много езици, и новини за развитието му. Ще са нужни обаче още много усилия 
и мерки за вдъхване на повече доверие и прозрачност, за да може този по своята 
същност руско-германски проект да стане наистина европейски.

Въпреки че стратегическите и свързаните със сигурността тревоги засягат само 
някои кръгове, би било неразумно да се твърди, че проектът трябва да бъде 
спрян поради някакви бъдещи хипотетични заплахи. В Москва все повече 
осъзнават, че репутацията на Русия като надежден енергиен доставчик ще бъде 
фатално накърнена, ако се направи какъвто и да е опит проектът за газопровод
„Северен поток“ да се използва за цели, свързани с политиката или сигурността. 
ЕС вече търси начини да диверсифицира енергийните си доставки и също така 
отблизо ще следи за каквито и да е опити на Русия да използва проекта за 
газопровод „Северен поток“ за политически цели.

                                                  
8 Шведско радио/Ekot, 13 февруари 2007 г., може да се намери (на шведски език) на: http://www.sr.se/cgi-
bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1198646. Това изявление е довело до коренно противоположен ефект от това, 
което вероятно си е мислел посланикът, тоест до много гневна реакция на шведските медии и политици, 
които са изтълкували изявлението на посланика като заплашително и унизително, че е нарекъл политиците 
от комисията по сигурност на парламента „идиоти“, вж. напр. „Ambassadören: [Ordföranden av riksdagens 
förvarsutskottUlrica] Messing - en idiot, [„Посланик: [председателят на комисията по сигурността Ulrica] 
Messing – идиот“] Ezpressen, 15 февруари 2007 г., може да се намери на: http://www.expressen.se/1.558113
9 Nord Stream har inget att dölja“ [„Северен поток“ няма какво да крие“] от Dirk Von Ameln, Svenska 
Dagbladet, 4 юни 2007 г., стр. 5.
10 Доклад на финландския парламент, UaVM, 7/2007; интервю по финландската телевизия, 5.12.07 г.
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Приложение A: Структури на проекта „Северен поток“

Руско-германското съвместно предприятие „Nordstream AG“ е учредено през 
декември 2005 г. Компаниите, които участват в него, са:
■ OAO Gazprom (51 %) http://www.gazprom.com/
■ E.ON Ruhrgas (20 %) http://www.eon-ruhrgas.com
■ Wintershall AG/ BASF AG (20 %) http://www.wintershall.com
■ NV Nederlandse Gasunie (9 %) http://www.nvnederlandsegasunie.nl/

Управление на проекта „Северен поток“:
■ Надзор:

o Комитет на акционерите (Gazprom 4 места, E.ON 2, Wintershall 2) o 
o Председател: Герхард Шрьодер

■ Управление:
o Управителен директор: Matthias Warnig, председател на 

управителния съвет на Дрезденската банка ZAO в Руската 
федерация

■ Седалище: Цуг, Швейцария. Филиал: Москва
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Приложение Б: Полезни карти

Планиран маршрут за „Северен поток“

Маршрут в близост до остров Bornholm
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