ТАБЛИЦА
за отразяване на предложенията на „Булгартрансгаз” ЕАД и Българска асоциация Природен газ (БАПГ) след проведените
обществени обсъждания на 06.12.2018 г. и 27.06.2019 г. на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от
5.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи (НИД на Наредба № 4)
№

1.

Разпоредба/
Съществуващ текст в
Наименование на проекта на НИД на Наредба
заинтересованото
№4
лице
С наредбата се определят:
Чл. 1, т. 1, б. „а“
„Булгартрансгаз” 1. условията и редът за
присъединяване
към
ЕАД
газопреносните мрежи на:
а) (изм. – ДВ, бр. 77 от 2016 г.,
БАПГ
в сила от 4.10.2016 г.)
газопреносни мрежи на други
оператори на преносни мрежи
при условията на подписано
между страните Споразумение
за междусистемна свързаност,
одобрено от КЕВР;
……..

Предложение за
изменение и
допълнение

Мотиви на
заинтересованото лице

Мотиви за приемане/
отхвърляне на
предложението

Предлагат чл. 1, т. 1, б.
„а“ да се измени, както
следва:
а) газопреносни мрежи
на други оператори на
преносни мрежи;

Възразяват
срещу
заличаването на чл. 1, т.
1, б. „а“ и отпадане от
Наредбата на случаите на
присъединяване
на
новоизграждащи
се
газопреносни мрежи се
към
съществуващи
мрежи.
Счита,
че
буквалното тълкуване на
чл.
197
от
ЗЕ
противоречи на идеята на
законотвореца да уреди
цялостно
присъединяването
към
газопреносната мрежа на
различни по вид обекти.
Правилният подход би
следвало
да
бъде
изменение на законовата
разпоредба
и
привеждането
й
в
синхрон с изменените

Не се приема.
В чл. 197 от ЗЕ не е
предвидена
възможността за
присъединяване на
газопреносни мрежи на
един оператор към
мрежа на друг оператор,
поради което с
предложението се
разширява приложното
поле на тази норма. В
проекта НИД на
Наредба № 4 е
предложено създаването
на нов чл. 1а, съгласно
който свързването на
нова газопреносна
мрежа към
съществуваща
газопреносна мрежа се
извършва при
съобразяване с
1

икономически
обстоятелства и нови
обекти.
Според
сега
действащите
норми
операторът е длъжен да
присъедини газопреносна
мрежа на друг оператор,
при
спазване
на
техническите изисквания
за
надеждност
и
безопасност. Точката на
присъединяване
и
техническите условия на
присъединяването
не
подлежат на договаряне,
а
се
определят
от
оператора. Счита, че с
предложените изменения
и отказ от регулация, в
контекста
на
изгражданите
междусистемни връзки,
се
създава
правна
несигурност
при
непостигане на съгласие
по важни параметри на
присъединяването
от
значение за националния
газопреносен оператор и
в
крайна
сметка
невъзможност
за
присъединяване
на
новите връзки.

критериите за сигурно
функциониране на
съществуващата
газопреносна мрежа.
Условията за свързване
се договарят между
операторите на двете
мрежи в подписано от
тях споразумение.

2

Чл. 1, т. 1, б. „ж“
БАПГ

С наредбата се определят:
1. условията и редът за
присъединяване към
газопреносните мрежи на: …..
ж) обекти на небитови клиенти
чрез изграден директен
газопровод;

Предлага текстът да
придобие
следната
редакция:
„ж) обекти на небитови
клиенти чрез директен
газопровод;“

Новият
текст
е
в
противоречие
с
терминологията
на
Директива 2009/73/ЕО,
която борави именно с
израза
„директен
газопровод“.

Предлага в т. 2, накрая
да се добави „или на
писмен аргументиран
отказ“ и текстът да
придобие следната
редакция:
„2. извършване от

Допълненият текст „или
на писмен аргументиран
отказ“ цели постигане
на
пълнота
относно
възможните изходи от
проучването
за
присъединяване.

2.

3.

(1) Присъединяването към
Чл. 2, ал. 1, т. 2
или
„Булгартрансгаз” газопреносните
газоразпределителните мрежи
ЕАД
по чл. 1 се извършва при
спазване на следния ред:
2. извършване от оператора на
газопреносна
мрежа,

Не се приема.
Предложението
за
изменение съответства
на чл. 197, ал. 2 от ЗЕ,
съгласно която към
преносната мрежа могат
да се присъединяват и
обекти на небитови
клиенти на природен
газ. Следва да се има
предвид, че Директива
2009/73/ЕО
е
транспонирана в ЗЕ и в
§
1,
т.
12
от
Допълнителните
разпоредби
на
ЗЕ
съществува дефиниция
на понятието „Директен
газопровод“.
Разпоредбата на чл. 1, т.
1 регламентира видовете
обекти, а не конкретния
начин
на
присъединяването
им
към
газопреносна
мрежа.
Приема
се
със
следната редакция:
„2.
извършване
от
оператора
на
газопреносна
мрежа,
респективно
от
оператора
на
3

респективно от оператора на
газоразпределителна мрежа, на
проучване за присъединяване и
изготвяне
на
писмено
становище за условията по
присъединяването;…..

4.

(4)
Присъединяване
към
Чл. 4, ал. 4
мрежа
на
„Булгартрансгаз” газопреносна
присъединен към друга мрежа
ЕАД
клиент е възможно само в
случаите
на
разширение,
реконструкция
и/или
рехабилитация
на
присъединения обект, когато
това води до промяна на
условията и/или изходните
данни на присъединения обект
и когато операторът на другата
мрежа е дал писмен мотивиран
отказ по чл. 6, ал. 1, съответно
по чл. 30, ал. 1.

оператора на
газопреносна мрежа,
респективно от
оператора на
газоразпределителна
мрежа, на проучване за
присъединяване и
изготвяне на писмено
становище за съгласие
за присъединяване или
на писмен
аргументиран отказ“.
Предлага следното
изменение:
„(4) Присъединяването
към газопреносна
мрежа на присъединен
към друга мрежа
клиент е възможно
само в случаите на
разширение,
реконструкция и/или
рехабилитация на
присъединения обект,
когато това води до
промяна на условията
и/или изходните данни
на присъединения
обект и когато
операторът на другата
мрежа писмено е
потвърдил, че не може
да ги осигури.

газоразпределителна
мрежа, на проучване за
присъединяване
и
изготвяне на писмено
становище за условията
по
присъединяването
или
на
писмен
мотивиран отказ“.

Счита, че при наличие на
тази хипотеза би било
достатъчно операторът на
мрежата, към която вече
е присъединено лицето,
писмено да потвърди, че
не може да осигури
изпълнение на
променените условия, на
които се позовава
присъединеното лице.
Въвеждането на „писмен
мотивиран отказ“ и
отнасянето му към
предвидените в чл. 6, ал.
1, съответно чл. 30, ал. 1
от Наредба № 4
основания за отказ от
присъединяване не е
оправдано, тъй като в тях
се съдържат основания за

Не се приема.
В
случаите
на
разширение,
реконструкция
и/или
рехабилитация
на
присъединения обект,
когато това води до
промяна на условията
и/или изходните данни
на присъединения обект,
включително капацитет
на мрежата, съгласно чл.
199, ал. 6 от ЗЕ само в
случай на отказ по ал. 5,
т. 1 и 2 се прилага
съответно чл. 197, ал. 6 клиентите могат да
изградят за своя сметка
газопровод
до
газопреносната мрежа.
Съгласно чл. 31, т. 3 от
4

първоначален отказ от
присъединяване.

Чл. 4, ал. 5
БАПГ

(5)
Операторът
на
газопреносна мрежа може да
присъединява обект на небитов
клиент само след осигуряване
на самостоятелна измервателна
линия.

Предлага следната
редакция: „(5)
Операторът на
газопреносна мрежа
може да присъединява
само обект на един
небитов клиент и само
след осигуряване на
самостоятелна
измервателна линия.“

Няма мотиви.

Чл. 4, ал. 6
БАПГ

(6)
Към
газопровод,
собственост
на
небитов
клиент, свързващ небитовия
клиент
с
газопреносната
мрежа, не могат да се
присъединяват обекти на други
клиенти.

Предлага да отпадне
думата „собственост“
и текстът да придобие
следната редакция:
„Към газопровод на
небитов клиент,
свързващ небитовия

По този начин се
елиминира възможността
за заобикаляне на
законовите текстове и
присъединяване на
повече от един обект,
чрез придобиване на

5.

6.

Наредба № 4 заявление
за присъединяване се
подава и в случаите на
съществуващ,
присъединен
към
газоразпределителната
мрежа обект, когато
това води до промяна на
параметрите
за
присъединяване на вече
присъединен обект. В
тези случаи се прилага
реда по чл. 34, ал. 2 от
Наредбата.
Приема се частично.
С цел яснота текстът
придобива
следната
редакция:
„(5)
Операторът
на
газопреносна
мрежа
може да присъединява
обект на един небитов
клиент
само
след
осигуряване
на
самостоятелна
измервателна линия.“
Не се приема.
Новата ал. 6 на чл. 4 не
създава забрана за
ползване на съоръжения
на присъединени към
газопреносната мрежа
клиенти от съответния
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клиент с
газопреносната мрежа,
не могат да се
присъединяват обекти
на други клиенти, освен
в случаите, в които
присъединяването се
извършва от
оператора на
газоразпределителната
мрежа в границите на
лицензионната
територия.“.

7.

8.

(1) Операторът на
чл. 5, ал. 1, т. 1
„Булгартрансгаз” газопреносна мрежа при
спазване на техническите
ЕАД
изисквания за надеждност и
безопасност е длъжен да
присъедини към
газопреносната мрежа в
определена от него точка на
присъединяване:
т. 1 - газопреносни мрежи
(1)
Операторът
на
чл. 5, ал. 1, т. 7
газопреносна
мрежа
при
БАПГ
спазване
на
техническите
изисквания за надеждност и
безопасност е длъжен да
присъедини
към
газопреносната
мрежа
в

собственост/идеални
части от газопровод,
собственост на небитов
клиент. Редакцията на
предложения текст на чл.
4, нова ал. 6 от Наредбата
допуска тълкуване, че
операторът на
газоразпределителната
мрежа няма да може да
присъединява свои
клиенти в случаите,
когато последният ползва
този газопровод за целите
на разпределението на
природен газ.
Възразява
срещу Мотивите са изложени по
заличаването на т. 1.
т. 1.

оператор на
газоразпределителна
мрежа, получил
лицензия, за целите на
разпределението на
природен газ до други
клиенти на територията,
определена в
лицензията. За тези
хипотези е предвиден
специално основание и
условия в чл. 197, ал. 9
от ЗЕ.

Не се приема с
мотивите по т. 1.

Предлага се редакция, Мотивите са изложени по Не
се
приема
аналогична
на т. 2.
мотивите по т. 2.
предложената по т. 2:
„7. обекти на небитови
клиенти чрез директен
газопровод;“

с
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чл. 6, ал. 1, т. 1
БАПГ

9.

Чл. 6, нова ал. 3
БАПГ

10.

определена от него точка на
присъединяване:
7.
обекти
на
небитови
клиенти.
(1)
Операторът
на Предлага чл. 6, ал. 1, т. Изменението се налага с
газопреносна мрежа може с 1 да се заличи.
оглед уеднаквяване на
писмен мотивиран отказ да
хипотезите, при които
откаже присъединяването към
операторът
на
газопреносната
мрежа
в
газопреносна
мрежа
следните случаи:
може
да
откаже
т. 1. когато липсва капацитет
присъединяване
на
на мрежата в съответната
потенциален клиент, с
входна и/или изходна точка на
оглед ЗИД на ЗЕ (ДВ, бр.
газопреносната мрежа;
83 от 2018 г.), с който е
отменен чл. 197, ал. 5, т.
1.
(3) Лицето, подало заявление Предлага да се не се Предложението
не
за проучване на условията за създава нова ал. 3 на кореспондира
с
присъединяване на обекта, чл. 6.
оперативната
може да обжалва отказа по ал.
самостоятелност
и
1 пред КЕВР при условията и
преценката
по
по реда на чл. 22 ЗЕ.
целесъобразност, която
извършват енергийните
предприятия
при
присъединяване на нов
обект към газопреносната
или
газоразпределителната
мрежи и която произтича
от
Закона
за
енергетиката. От друга
страна интересите на
насрещната страна и към

Приема се.

Не се приема.
В действащата Наредба
№ 4 не са предвидени
ред и условия за
обжалване от лицето,
подало заявление за
проучване на условията
за присъединяване на
обект, в случаите на
писмен
отказ
на
оператора
на
газопреносна мрежа. С
оглед защита на правата
на лицето, получило
отказ
за
присъединяване, новата
разпоредба
дава
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чл. 9, ал. 2 и ал.
4, и чл. 14
„Булгартрансгаз”
ЕАД

11.

Чл. 9 (2) В срок до 25 дни от
получаване на заявлението за
присъединяване операторът на
газопреносна мрежа изготвя и
изпраща на лицата по чл. 1, т. 1
писмено
становище
за
условията по присъединяване
и проект на договор за
присъединяване.
(3) В срок до 14 дни от
получаване на заявлението по
чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ
операторът на газопреносната
мрежа изготвя и предоставя
служебно на компетентния
орган по чл. 140, ал. 7 от ЗУТ
писмено
становище,
съдържащо
исканите
в
заявлението по чл. 140а, ал. 1
от ЗУТ изходни данни,
необходими за проектирането

Предлага уеднаквяване
на сроковете в чл. 9,
ал. 2 и ал. 4, и чл. 14,
като новият срок да
бъде изменен на: „до 20
работни дни“.

настоящия момент са
защитени в достатъчна
степен с редица текстове
в ЗЕ, един от които чл.
172 от същия. Счита, че
установяването
на
процедура по обжалване
на
тези
актове
на
енергийно предприятие,
ненужно би утежнило
оперативната
му
самостоятелност.
Предложеното
уеднаквяване на
сроковете е с оглед
съответствие със
сроковете, предложени в
Глава III и с оглед
обстоятелството, че
касаят предоставяне на
документ(и), които са
резултат на извършеното
проучване за
присъединяване.

възможност на това
лице да обжалва отказа
пред
КЕВР
при
условията и по реда на
чл. 22 от ЗЕ.

Не се приемат
предложенията.
Предложението за
изменение на срока по
чл. 9, ал. 2 води до
удължаване на срока от
25 календарни на 20
работни дни, което
обуславя забавяне на
процедурата по
присъединяване.
Следва да се отбележи,
че посочването на срока
по ал. 4 е погрешно, тъй
като в чл. 9 няма такава
ал. 4.
Предложението за
изменение на срока по
чл. 14 е необосновано
предвид факта, че се
касае за газопреносна, а
8

и
условията
на
присъединяването.
Чл. 14. В случаите, когато
лицето, поискало проучването
за присъединяване, не отговаря
на условията на ЗЕ или не
предостави
необходимите
документи съгласно наредбата,
то получава писмен мотивиран
отказ за присъединяване в 30дневен срок от подаване на
заявлението.

Чл. 17, ал. 2
БАПГ

12.

(2) Цената за присъединяване
се определя съгласно Наредба
№ 2 от 2013 г. за регулиране на
цените на природния газ (ДВ,
бр. 33 от 2013 г.).
(3) Цената за присъединяване
не може да превишава
прогнозната стойност на
разходите на оператора на
газопреносната мрежа за
извършване на
присъединяването, определена

Предлага да не се
приемат измененията
на чл. 17, ал. 2 и
заличаването на ал. 3.

Съгласно чл. 24 на
Наредба № 2 от
19.03.2013 г. за
регулиране на цените на
природния газ, цената за
присъединяване no aл. 2
се образува въз основа на
извършените разходи за
всички дейности по
присъединяването,
стойността на
газопроводи и

не газоразпределителни
мрежи.
С оглед уеднаквяване на
сроковете по чл. 9, ал. 2
и чл. 14, разпоредбата
на чл. 14 придобива
следната редакция:
„Чл. 14. В случаите,
когато лицето,
поискало проучването
за присъединяване, не
отговаря на условията
на ЗЕ или не предостави
необходимите
документи съгласно
наредбата, то получава
писмен мотивиран
отказ за
присъединяване в 25дневен срок от подаване
на заявлението.“.
Не се приема.
Предвидените
изменения на чл. 17, ал.
2 и заличаването на ал. 3
целят синхронизиране с
разпоредбите на чл. 24,
ал. 2 и ал. 3 от Наредба
№ 2 от 2013 г. за
регулиране на цените на
природния газ.

9

при подписването на договора.

Чл. 23, ал. 2
БАПГ
13.

(2)
С
разрешение
на
Комисията за енергийно и
водно
регулиране
(КЕВР)
операторът
на
газоразпределителна
мрежа
може да присъединява клиент
на природен газ, който се
намира на територията на друг

съоръжения в
съответствие с
нормативните и
технологичните
изисквания, осигуряващи
пряка връзка от
технологично одобрената
точка на свързване към
съответната мрежа до
точката на
присъединяване към
съоръжението на
клиента/група клиенти в
съответствие с Наредба
№ 4 от 2013 г. за
присъединяване към
газопреносните и
газоразпределителните
мрежи. Действащата
редакция на чл. 17, ал. 2 и
ал. 3 от Наредбата
осигурява предвидимост
относно размера на
цената за
присъединяване.
Изразът Комисията за Не е предложен мотив.
Приема се.
енергийно
и
водно
Съкращението е
регулиране (КЕВР), да
направено в чл. 4.
се замени с КЕВР.

10

Чл. 32, ал. 2, т. 1
БАПГ

оператор
на
газоразпределителна
мрежа,
когато това е технически и
икономически целесъобразно и
е в интерес на клиентите.
(2) Към заявлението по ал. 1 се Предлага т. 1 да се
прилагат:
заличи
1. заверено копие от документ
за собственост, за ограничени
вещни права в поземления
имот или за друго право по
силата на специален закон да
строи присъединявания обект в
поземления имот;

14.

Чл. 34
БАПГ
15.

Чл. 34. Лицето, подало
заявление за проучване на
условията за присъединяване
на обекта, може да обжалва
отказа по ал. 1 пред КЕВР при
условията и по реда на чл. 22
ЗЕ.

Няма конкретно
предложение

Тази
разпоредба
кореспондира с новите
изисквания на Регламент
2016/679
относно
защитата на физическите
лица във връзка с
обработването на лични
данни
и
относно
свободното движение на
такива данни, във връзка
с които се изисква
обезпечаване сигурността
на личните данни, което е
свързано с допълнителни
разходи. Това не отменя
ангажимента
на
заявителя
да
се
легитимира
като
собственик или титуляр
на друго вещно право на
собственост.
Мотивите са изложени по
т. 10

Не се приема.
Операторите на
газоразпределителни
мрежи са
администратори на
лични данни. Следва да
се има предвид, че
операторът следва да
осигури гарантиране
защитата на личните
данни чрез съответните
процедури. Напр. след
проверка на данните от
документа за
собственост, същият
може да бъде върнат на
заявителя.

Не се приема с мотива
по т. 10.
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Чл. 35а, ал. 1
БАПГ

16.

(1) В случаите на подадено
заявление за предоставяне на
изходни данни по чл. 140а, ал.
4 от ЗУТ за имот, до който е
изградена газоразпределителна
мрежа,
операторът
на
газоразпределителната мрежа
предоставя становище, което
съдържа:
…………

Предлага в ал. 1
изразът „за имот до
който е изградена....“
да се замени с поконкретния израз
„имот до чиято
граница е изградена“.

Предложената редакция
кореспондира на
възприетото от
законодателя
решение за определяне
точката на
присъединяване,
представляваща граница
на разпределителната
мрежа.

Не се приема.
Предложената редакция
стеснява приложното
поле на чл. 35а, ал. 1
само до случаите на
изградено газопроводно
отклонение до
газоразпределителна
мрежа. С цел
прецизиране и яснота
при прилагане на
разпоредбите на чл. 35а,
ал. 1 – ал. 3 във връзка с
предоставяне на
изходните данни при
различните хипотези на
изградена или
неизградена
газоразпределителна
мрежа, същите
придобиват следната
редакция:
„Чл. 35а (1) В случаите
на подадено заявление
за предоставяне на
изходни данни по чл.
140а, ал. 4 от ЗУТ за
имот, до който е
изградена
газоразпределителна
мрежа, операторът на
газоразпределителната
мрежа предоставя
12

становище, което
съдържа следните
данни:
1. местоположението
на точката на
присъединяване, с
посочване на
административен адрес
на имота, ако има
такъв към момента на
предоставяне на
информацията;
2. максималното входно
налягане на газово
отклонение;
3. минималното изходно
налягане на газово
отклонение;
4. изискванията към
съоръженията в
присъединявания обект,
определени към
момента на
предоставянето на
изходните данни;
5. схема с посочване на
начина на
присъединяване, при
условие, че в
заявлението по чл. 140а,
ал. 1 от ЗУТ са
предоставени данни за
минимален и
13

максимален часови
разход на природен газ в
стандартни метри
кубични, очакваната
минимална и
максимална годишна
консумация на природен
газ, както и режим на
потребление
(целогодишно или
сезонно);
6. необходимите
сервитутни зони на
съоръженията за
присъединяване;
7. възможните срокове
за присъединяване.
(2) В случаите на
подадено заявление за
предоставяне на
изходни данни по чл.
140а, ал. 4 от ЗУТ за
имот, до който не е
изградена
газоразпределителна
мрежа, но се
предвижда
изграждането на
такава до имота, има
изготвен работен
проект и издадени
разрешения за строеж
на газоразпределителна
14

мрежа, или в случаите,
в които до имота е
изградена
газоразпределителна
мрежа, но липсва
необходимият
капацитет за
захранване на обекта,
операторът на
газоразпределителната
мрежа предоставя
становище по чл. 35а,
ал. 1. В тези случаи се
посочват възможните
срокове за
присъединяване,
съобразени със срока за
изграждане на
мрежата и/или
достигане на
капацитет на мрежата
в съответната входна
и/или изходна точка.
При липса на
необходимия капацитет
операторът
предоставя данни за
наличното входно
налягане.
(3) В случаите на
подадено заявление за
предоставяне на
изходни данни по чл.
15

Чл. 35а, ал. 1, т. 2
БАПГ
17.

(1) В случаите на подадено
заявление за предоставяне на
изходни данни по чл. 140а, ал.
4 от ЗУТ за имот, до който е
изградена газоразпределителна
мрежа,
операторът
на
газоразпределителната мрежа
предоставя становище, което

Предлага т. 2 да
придобие следната
редакция:
„2. максимално входно
налягане на
изграденото газово
отклонение;“

140а, ал. 4 от ЗУТ за
имот, до който не е
изградена
газоразпределителна
мрежа, не се
предвижда
изграждането на
газоразпределителна
мрежа до имота, няма
изготвен работен
проект и издадени
разрешения за строеж
на газоразпределителна
мрежа, операторът на
газоразпределителната
мрежа предоставя
становище, съдържащо
наличните данни по чл.
35а, ал. 1. В този
случай се посочват
възможните срокове за
присъединяване,
съобразени със срока за
изграждане на
мрежата.“.
Предложената редакция Приема се.
на чл. 35а, ал. 1, т. 2 не е
коректна,
тъй
като
оставя
погрешно
впечатление,
че
налягането
на
газоразпределителната
мрежа
и
нейният
16

Чл. 35а, ал. 2
БАПГ

18.

съдържа:
…………….
т. 2. максималното входно
налягане на изграденото газово
отклонение, а в случаите на
липса
на
необходимия
капацитет - наличното;
(2) В случаите на подадено
заявление за предоставяне на
изходни данни по чл. 140а, ал.
4 от ЗУТ за имот, до който не е
изградена газоразпределителна
мрежа, но се предвижда
изграждането на такава до
имота, има изготвен работен
проект и издадени разрешения
за
строеж
на
газоразпределителна
мрежа,
или в случаите, в които
независимо, че имотът е в
непосредствена близост до
изградена газоразпределителна
мрежа, за същата липсва
необходимият капацитет за
захранване
на
обекта,
операторът
на
газоразпределителната мрежа
предоставя становище по чл.
35а, ал. 1 след изграждане на
мрежата и/или достигане на
капацитет на мрежата в
съответната
входна
и/или
изходна точка.

капацитет съвпадат.

Да се замени изразът:
„за имот до който е
изградена....“ с израза
„имот
до
чиято
граница е изградена“

Предложената редакция
кореспондира на
възприетото от
законодателя
решение за определяне
точката на
присъединяване,
представляваща граница
на разпределителната
мрежа.

Не се приема с
мотивите по т. 16.

17

Чл. 35а
БАПГ

(1) В случаите на подадено
заявление за предоставяне на
изходни данни по чл. 140а, ал.
4 от ЗУТ за имот, до който е
изградена газоразпределителна
мрежа,
операторът
на
газоразпределителната мрежа
предоставя становище, което
съдържа:
……….

Да се създаде нова ал.
6: „(6) В случай на
фактическа сложност
относно изготвянето
на становището по ал.
1, операторът на
газоразпределителната
мрежа уведомява
компетентния орган за
необходимостта от
предоставяне на
допълнителен срок за
изготвяне на
становището.“.

Чл. 35в, ал. 2
БАПГ

(2) Към заявлението по ал. 2 се
прилагат:
1. заверено копие от документ
за собственост, за ограничени
вещни права в поземления
имот или за друго право по
силата на специален закон да
строи присъединявания обект в
поземления имот (виж чл. 149,
ал. 2, т. 1 ЗУТ);
2. единен идентификационен
код (ЕИК) на юридическото
лице;

1. Да отпадне текста в
скоби в чл. 2, т. 1;

19.

20.

Текстът на новата ал. 6
установява възможност
за продължаване срока за
предоставяне
на
становище от страна на
оператора
на
газоразпределителната
мрежа в хипотезите на
фактическа сложност във
връзка
с
присъединявания обект.
По
този
начин
се
гарантира прецизното и
точно формулиране на
изходните данни, които
се предоставят, както и
баланс
с
оглед
предложената нова ал. 3
на чл. 10 от проекта на
наредба.
1. Уточнението не е
необходимо.

2. Предлага в ал. 2 да се 2. Няма мотиви.
създаде нова т. 6 със
следното съдържание:
„6. декларация по

Не се приема.
Сроковете произтичат
от чл. 140а на ЗУТ.

1. Приема се.
С
оглед
точност
препратката към ал. 2 се
заменя с ал. 1 и текстът
придобива
следната
редакция: „(2) Към
заявлението по ал. 1 се
прилагат:...“.
2. Не се приема.
Съдържанието
е
предмет
на
регламентиране
в
договора
за
18

3. заверено копие от влязла в
сила виза за проектиране по
чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ на
присъединявания обект;
4. декларация за съгласие: за
монтаж на съоръжението за
присъединяване; за
осигуряване на достъп до
съоръжението за
присъединяване за
обслужване; за учредяване на
право на строеж на името на
оператора на
газоразпределителна мрежа;
5. описание на предвидените за
монтаж газоползващи уреди.“

образец съгласно
приложение“.
Предлага декларацията
да има следното
съдържание:
„V. Уведомен/а съм, че
за въвеждане в
експлоатация на
изградената газова
инсталация трябва да
са налице следните
условия:
1. Изпитанието на
якост и плътност на
сградната/
промишлена газова
инсталация се прави в
присъствието на
представител на
„...........“АД, който
при успешно
преминаване на
изпитанията подписва
протокола за
проведени изпитания.
2. Преди
първоначалното
запълване с природен
газ на сградната газова
инсталация клиента
предоставя
изпълнителска
документация в обем

присъединяване.
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както следва:
- Ревизионна книга
(остава в клиента);
- Копие от проекта на
сградна/промишлена
газова инсталация,
заверен от орган за ТН;
- Инструкция за
монтаж, експлоатация
и поддържане и за реда
за извършване на
изпитвания на якост и
плътност;
- Процедури за
изпълнение на
неразглобяеми
съединения;
- Сертификати на
устройствата за
непосредствено
ограничаване на
налягането,
регулаторите на
налягане, предпазноотсекателните
клапани и арматурата
или декларация за
съответствие;
- Протокол за
предварително
почистване на
вътрешната
повърхност на
20

Чл. 35г, ал. 2, т. 2
БАПГ

21.

(2) Към заявлението по ал. 1 се
прилагат:
2. при етажна собственост –
протокол от събрание на
собствениците за съгласие за
газификация
и
избран
представител на етажната
собственост;

линейните елементи;
- Протокол за
резултатите от
изпитванията на
якост;
- Протоколи за
резултатите от
изпитванията и
контрола на
неразглобяемите
съединения;
- Свидетелства за
правоспособност на
персонала за
изпълнение на
неразглобяеми
съединения;
- Екзекутивен чертеж.
Заявител:…………
(име, подпис и печат)
Приел документите:…
(име и подпис)“.
Предлага т. 2 да
придобие следната
редакция:
„при съсобствена
сграда или сграда
етажна собственост изрично писмено
съгласие от
съсобствениците,
съответно решение на

Предложението е с цел Приема се.
синхронизиране на текста
на чл. 35г, ал. 2, т. 2 с
този на чл. 33, ал. 2, т. 2.
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Глава втора
„Присъединяване
към
газопреносната
мрежа“
БАПГ

22.

общото събрание на
собствениците в
етажната
собственост за
съгласие за
газификация съобразно
изискванията на чл.
186 от ЗУТ“.
Да се създаде раздел V
със следното
съдържание:
„Раздел V
Предоставяне на
ползването на
съоръжения на
присъединени към
газопреносната мрежа
клиенти“
Чл. 22а., ал. 1
Присъединените на
основание чл. 197, aл. 2
от ЗЕ към
газопреносната мрежа
клиенти при
техническа
възможност и
свободен капацитет
предоставят
ползването на
собствените си
съоръжения на
съответния оператор
на

Член 197, ал. 9 от ЗЕ
задължава
присъединените към
газопреносната мрежа
клиенти да предоставят
ползването на свободния
капацитет на собствените
си съоръжения на
съответния оператор на
газоразпределителна
мрежа за целите на
разпределението на
природен газ.
Разпоредбата урежда и
основните стъпки, по
които да се осъществи
предоставянето.
Същевременно е налице
празнота относно
сроковете за изпълнение
на тези стъпки, което
създава практически
трудности за реалното им
реализиране.
Предложението за

Не се приема.
Съгласно чл. 196 от ЗЕ,
Наредба № 4 урежда
условия и реда за
присъединяване към
газопреносни и
газоразпределителни
мрежи на посочените в
ал. 2 на същата
разпоредба обекти. Не е
предвидено в нейния
обхват да се включат
разпоредби относно
условия и реда за
предоставяне
ползването на
съоръженията на
присъединените към
газопреносната мрежа
клиенти на съответния
оператор на
газоразпределителна
мрежа, за което е
предвидено
самостоятелно
22

газоразпределителна
допълване на Наредбата
мрежа, получил
цели елиминирането на
лицензия, за целите на
тези трудности.
разпределението на
природен газ до други
клиенти на
територията,
определена в
лицензията.
(2) Ползването по ал. 1
се предоставя след
сключване на договор
по цена, определена по
методика, одобрена от
КЕВР, в 14-дневен срок
от постъпването на
искане от оператора
на
газоразпределителната
мрежа.
(3) При непостигане на
съгласие при условията
и реда на ал. 2, в 14дневен срок от
постъпването на
съответното искане за
това КЕВР
разпорежда
предоставянето на
ползването и
заплащането на цена,
определена от
комисията по

основание и ред в чл.
197, ал. 9 от ЗЕ.
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методиката.
Разпореждането
подлежи на изпълнение
в 10-дневен срок от
влизането му в сила.“
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