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ОТНОСНО: Допълнителни санкции на САЩ във връзка с газопровода „Северен 

поток 2“  

 

Държавният департамент информира за намерението на САЩ да наложат 

допълнителни санкции във връзка с газопровода „Северен поток 2“. Департаментът е  

представил пред Конгреса специален доклад по темата, в съответствие със Закона за 

защита на енергийната сигурност на Европа от 2019 г. (Protecting Europe's Energy Security 

Act of 2019, PEESA).  

В доклада са идентифицирани два руски плавателни съда и една свързана с Русия 

компания “Transadria Ltd.”, които участват в газопровода „Северен поток 2“. На 

“Transadria Ltd.” ще бъдат наложени санкции по силата на PEESA, а плавателният й съд 

“Marlin” ще бъде обявен за блокирано имущество. 

В съобщението на ДД се посочва също, че докладът е в съответствие с 

последователната позиция на САЩ срещу газопровода „Северен поток 2“ и системното 

прилагане на PEESA от американското правителство. С обявеното намерение, 

американската администрация вече е наложила санкции на 8 лица и е обявила 17  кораба 

за блокирано имущество.  

САЩ продължават да се противопоставят на газопровода „Северен поток 2“, 

включително чрез налагане на санкции, като същевременно продължават да работят с 

https://www.state.gov/imposition-of-further-sanctions-in-connection-with-nord-stream-2/


 

 

Германия и други съюзници и партньори. Основната цел е да се намалят рисковете, които 

газопроводът създава за Украйна и държавите от НАТО и ЕС, както и да се 

противодейства на зловредните дейности на Русия, включително в енергийната сфера. 

 

Санкционираната компания “Transadria Ltd.” е регистрирана в Кипър, но се смята, 

че е свързана с Русия. В съобщението на ДД не се споменава кой е вторият плавателен съд 

в доклада до Конгреса. По информация на агенция “Bloomberg“, става въпрос за кораба 

“Blue Ship”.   

Според представители на американската администрация, газопроводът „Северен 

поток 2“ е бил почти завършен, когато са встъпили в длъжност и на този фон е преценено 

да се приоритизират отношенията с Берлин. Налаганите допълнителни санкции за 

газопровода се разглеждат от представители на двете партии в Конгреса като 

„символични“. Законодателите многократно призовават за по-твърда позиция срещу 

проекта, който според тях подкопава европейската сигурност, давайки на Русия повече 

възможности за влияние върху Европа. Републиканският сенатор Тед Круз продължава да 

обвързва подкрепата си за кандидатурите на президента Байдън за Държавния 

департамент с по-твърди санкции срещу „Северен поток 2“.  

Кремъл реагира на информацията за нови санкции, определяйки ги като „незаконни 

и неправилни, особено в светлината на опитите за възстановяване на изгубения диалог 

между двете страни“. 

На 16 ноември германският енергиен регулатор обяви, че временно спира процеса 

по сертифициране на газопровода, тъй като базираният в Швейцария консорциум, който 

стои зад „Северен поток 2“, трябва да създаде дъщерно дружество в Германия, за да 

получи лиценз за експлоатация. 
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