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Abstract
This thesis is dedicated to assessing the positive and negative aspects of the practice of
security policies in the natural gas sector in Georgia. The recent increase in
emergency situations has affected the safety of citizens and their safety has been
questioned in many times. To a large extent, this situation is related to the
incompleteness and malfunction of the existing legislation.
The aim of this research is to identify the positive and negative aspects of security
policy practice in Georgia in the gas sector, and also to identify specific challenges
that exist in the process of harmonizing existing legislation with European standards.
The objective is to answer important questions: what are the positive and negative
aspects of gas policy practices in terms of safety standards and also, what are the
challenges in harmonizing the current legislation of Georgia with European
standards.
objectives: Research of Secondary Information - I got acquainted with the existing
legal framework, normative documents, Georgian and foreign language literature,
which referred to gas safety norms. To support the theoretical findings, I used a
questionnaire to conduct in-depth interviews with specialists working in the gas
sector. Today, the percentage of active development is high in the capital, which has a
direct proportional effect on the number of new subscribers. Licensed companies
have to provide new residential areas with natural gas. Therefore, the geographical
area of the research is the capital of Georgia - Tbilisi. A qualitative research method
was defined for the thesis. Interviewed by: Energy Expert, Energy Ombudsman,
Lawyer, representatives of Executive and Legislature.
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The research has shown that today, the legislative base in the gas sector is very scarce
and many important issues are not clearly defined. There is no monitoring service,
that will make the biggest positive changes in this sphere. Also, the existing legal
framework does not meet European standards and Georgia will be face with many
important challenges in the implementation process of the requirements of the
directives.
The research has shown that today, the legislative base in the gas sector is very scarce
and many important issues are not clearly defined. For example, the qualification of
the person who is working on installation of the gas network, is not specified. There
is no monitoring service that will bring the biggest positive changes in this area. The
experience of Belgium and the UK shows this positive side well. Also, the legislative
framework does not meet European standards and Georgia will be face with many
important challenges in the implementation process of the requirements of the
directives.
In order to make rapid progress in the field of natural gas, Georgia will have to make
important activities: define the right policy, train citizens and licensed companies,
provide the necessary infrastructure, and etc.
I think, all the issues discussed in the thesis, results and findings of this research, as
well as recommendations, will be important for today's gas sector policy agenda and
will allow specialists in this fild to make the right and important decisions.

Key Words: Natural gas, Safety norms, policy, licensed company.
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