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ТАБЛИЦА 
 

за отразяване на предложенията на „Булгартрансгаз” ЕАД и Българска газова асоциация (БГА) относно промени в Наредба           

№ 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи и за отразяване на предложенията 

на „Булгартрансгаз” ЕАД и Българска асоциация Природен газ (БАПГ) относно промени в Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за 

присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи във връзка с измененията в Закона за устройство на 

територията (обн. ДВ, бр. 1 от 2019 г.) 

 

I. Предложения на „Булгартрансгаз” ЕАД и Българска газова асоциация:  

 
 

№  Съществуващ текст Предложение Мотиви Мотиви за приемане/ 

отхвърляне на 

предложенията 

1. 

Чл. 4 

„Булгартрансгаз” 

ЕАД 

Чл. 4. (3) Операторите на 

газопреносни и 

газоразпределителни мрежи 

могат да прекратяват 

присъединяването на вече 

присъединени към съответната 

мрежа обекти въз основа на 

документи, издадени от 

компетентен държавен орган. 

 

Да се измени, както 

следва: (3) „Операторите 

на газопреносни и 

газоразпределителни 

мрежи могат да 

прекратяват 

едностранно 

присъединяването, 

включително чрез 

демонтаж на 

измервателна линия и 

съоръжения за 

присъединяване, на вече 

присъединени към 

съответната мрежа 

обекти: 

1.Въз основа на 

документи, издадени от 

компетентен държавен 

Предлаганото 

изменение предоставя 

правния способ за 

прекратяване на 

присъединяването в 

случай, когато 

дейността на 

присъединеното лице 

е фактически спряна. 

Не се приема.  

Липсата на потребление 

е възможно и при други 

хипотези, напр. при 

временно спиране на 

дейността, поради 

разширение, 

рехабилитация или др. 

основателна причина, 

което не е свързано с 

прекратяване дейността 

на присъединения 

клиент. В случай, че 

причините за липса на 

потребление отпаднат, 

клиентът ще трябва 

отново да бъде 

присъединяван и отново 

да заплати цена за 
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орган. 

2.При липса на 

потребление на природен 

газ в договорената точка 

на присъединяване за 

повече от 12 

последователни 

календарни месеца." 

присъединяване, което 

не е обосновано.  

2. 

 

 

 

 

Чл. 7, ал. 2 

„Булгартрансгаз” 

ЕАД 

(2) Точката на присъединяване 

към газопреносната мрежа е 

изходящият фланец на 

газопровода от 

газоизмервателната станция 

(ГИС), газорегулиращата 

станция (ГРС) или 

автоматичната газорегулираща 

станция (АГРС), в която 

газопроводът достига границата 

на поземления имот, в който са 

монтирани съоръженията на 

оператора на газопреносна 

мрежа. 

Да измени, както следва: 

„Точката на 

присъединяване към 

газопреносната мрежа е 

на границата на 

поземления имот, 

собственост на 

Оператора на 

газопреносната мрежа, в 

който са монтирани 

неговите съоръжения - 

газоизмервателна 

станция (ГИС), 

газорегулираща станция 

(ГРС) или автоматична 

газорегулираща станция 

(АГРС)." 

 

Предлаганата нова 

редакция прецизира 

по-точно мястото, в 

което се извършва 

присъединяването. 

Приема се  частично. 

Текстът придобива 

следната редакция: 
„(2) Точката на 

присъединяване към 

газопреносна мрежа е 

на границата на 

поземления имот, в 

който са монтирани  

съоръженията - ГИС, 

ГРС или АГРС, 

собственост на 

оператора на 

газопреносна мрежа.“ 

3. 

чл.7, ал. 3 

„Булгартрансгаз” 

ЕАД 

(3) Присъединяването към 

газопреносните мрежи се 

извършва единствено и само при 

наличие на сключен договор за 

присъединяване, който се 

Предлага се да отпадне 

следния текст: „след 

издадено положително 

становище от оператора 

на газопреносната мрежа 

Причината е, че 

договора за достъп и 

пренос се сключва 

между оператора на 

газопреносната мрежа 

Приема се частично.  

Заличава се текста:  

„и сключен договор за 

достъп и пренос в тази 

точка със срок не по 
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подписва на база на представени 

от заявителя всички документи, 

изискуеми по наредбата, и след 

издадено положително 

становище от оператора на 

газопреносната мрежа и сключен 

договор за достъп и пренос в 

тази точка със срок не по-малко 

от 3 години, считано от датата на 

присъединяване, за не по-малко 

от 80 % от техническия 

капацитет на присъединения 

обект. 

и сключен договор за 

достъп и пренос в тази 

точка със срок не по 

малко от 3 години, 

считано от датата на 

присъединявано, за не по 

малко от 80% от 

техническия капацитет 

на присъединения обект." 

и лицата, имащи право 

на достъп до същата, 

сред които не са 

собствениците на 

присъединени обекти. 

В този смисъл, няма 

как на последните да 

бъде вменявано 

задължение да 

представят договори, 

по които те не са 

страна. 

малко от 3 години, 

считано от датата на 

присъединявано, за не 

по малко от 80% от 

техническия капацитет 

на присъединения 

обект.“ 

4. 

чл. 11, т. 1 

„Булгартрансгаз” 

ЕАД 

Чл. 11. Становището за 

присъединяване включва 

следните задължителни 

параметри:  

1. местоположение на точката на 

присъединяване:  

а) съществуващ ГИС, ГРС 

(АГРС);  

б) нов ГИС, ГРС (АГРС) или 

нова измервателна и/или 

регулираща линия; 

 

Предлага се т. 1 да се 

измени, както следва: 

а) съществуващ ГИС, 

ГРС, АГРС или нова 

измервателна и/или 

регулираща линия; 

б) нов ГИС, ГРС, АГРС 

 

Предлаганото 

уточнение прецизира 

досегашната редакция 

на точка 1. Нова 

измервателна и/или 

регулираща линия се 

изгражда на 

съществуващ ГИС или 

ГРС. По презумпция, 

всеки нов ГИС или 

ГРС разполага с нова 

измервателна и/или 

регулираща линия. 

Приема се. Текстът 

придобива следната 

редакция: 

а) съществуващ ГИС, 

ГРС или АГРС с нова 

измервателна и/или 

регулираща линия;  

б) нов ГИС, ГРС или 

АГРС; 

 

5. 

Чл. 11, т. 3 

„Булгартрансгаз” 

ЕАД 

 т. 3. прието годишно количество 

на обемите природен газ, заявени 

за пренос в точката на 

присъединяване; 

Предлага се т. 3 да се 

измени, както следва: 

„прието годишно 

количество на обемите 

природен газ, заявени за 

пренос в точката на 

Становището, както и 

договорът за 

присъединяване 

включват обемите 

природен газ за 

период от 3 години, 

определени в месечен, 

Не се приема.  

В становището и в 

договора за 

присъединяване няма 

изискване за заявяване 

на количества природен 

газ за период по-дълъг 
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присъединяване, за период 

от 3 години". 

 

тримесечен и годишен 

план. 

от една година. 

6. 

Чл. 13, ал. 1 

БГА 

Чл. 13. (1) В случаите, когато 

местоположението на точката за 

присъединяване е определено в 

поземления имот, собственост на 

лицето, чийто обект се 

присъединява, собственикът 

прехвърля съответната част от 

имота или учредява възмездно 

право на строеж в полза на 

оператора на газопреносна 

мрежа. 

 С оглед защита на 

собствеността се 

предлага да се запише, 

че прехвърлянето се 

извършва възмездно. 

Приема се. 

7. 

Чл. 14 

„Булгартрансгаз” 

ЕАД 

 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 обоснован отказ за 

присъединяване в 3-месечен 

срок от подаване на заявлението. 

Предлага се срокът на 

обоснован отказ за 

присъединяване да бъде 

съкратен на 30 дни. 

Намаляването на срока 

за предоставяне на 

обоснован отказ за 

присъединяване ще 

бъде от полза за 

заявителя с оглед 

възможността да 

планира икономическа 

си дейност. 

Приема се. Текстът 

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  30-

дневен срок от подаване 

на заявлението. 

Редакцията е в 

съответствие с чл. 197, 
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ал. 5 от ЗЕ. 

8. 
Чл. 16, т. 1 

БГА 

Чл. 16. За сключване на договор 

за присъединяване съответното 

лице представя на оператора на 

газопреносна мрежа следните 

документи:  

1. заверено копие от 

удостоверение за актуалното 

състояние по фирмената 

регистрация, когато е търговец 

по смисъла на Търговския закон, 

или единен идентификационен 

код (ЕИК); 

От чл. 16, т. 1 да отпадне 

„заверено копие от 

удостоверение за 

актуалното състояние по 

фирмената регистрация“. 

Предложението е с 

оглед функциите и 

ролята на Търговския 

регистър  

Приема се. 

9. 

Чл. 17, ал. 1 

„Булгартрансгаз” 

ЕАД 

Чл. 17. (1) Договорът за 

присъединяване включва 

следните задължителни условия 

и параметри: 

………………..  

13. срока на договора. 

да отпадне т. 13 „срока на 

договора" 

Сред задължителните 

реквизити на договора 

са предвидени 

основните срокове по 

т. 5, т. 6 и т. 7, след 

изпълнение на които 

са налице 

техническите условия 

за постоянно 

търговско подаване на 

природен газ, 

позволяващи да се 

пристъпи към 

фактическо 

присъединяване на 

обекта, което е и 

предметът на договора 

за присъединяване. 

Не се приема. 

Сроковете по т. 5, 6 и 7 

се отнасят за етапи от 

процедурата по 

присъединяване, докато 

срокът по т. 13 е срокът 

за фактическото 

присъединяване, 

какъвто е предмета на 

договора, като при 

неспазването му може 

да се задейства 

договорна отговорност. 
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10. 
Чл. 17, ал. 2 

БГА 

(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.) и включва 

извършените разходи от страна 

на оператора на газопреносната 

мрежа за присъединяване на 

съответния обект извън 

инвестиционните разходи, които 

се включват в регулаторната база 

на активите при определяне на 

цената за достъп и пренос по 

съответната газопреносна мрежа. 

Не е представено 

конкретно предложение. 

Предлага се при 

присъединяване към 

преносната мрежа на 

обект, който е включен в 

инвестиционната програма 

на оператора, 

потребителят да заплати 

единствено одобрената от 

Комисията въз основа 

регулаторната база на 

активите цена за 

присъединяване. 

При присъединяване към 

преносната мрежа на 

обект, който не е включен 

в инвестиционната 

програма на оператора 

собственикът на 

присъединявания обект 

поема за своя сметка 

разходите за 

присъединяване. През 

следващия финансов 

период операторът 

включва в 

инвестиционната програма 

поетите от потребителя 

разходи за 

присъединяване на обекта 

и ги изкупува от него по 

себестойност. 

Този подход 

задължава 

операторите на 

газопреносната и 

газоразпределителните 

мрежи да 

присъединяват нови 

потребителите след 

икономическа 

обосновка и 

мотивация и 

ограничава 

субективни решения, 

формиращи 

корупционни 

практики. 

Той осигурява реална 

регулация на цената за 

присъединяване от 

Комисията и формира 

предпоставки за 

ускорено развитите на 

газопренсната и 

газоразпределителните 

мрежи, чрез 

инвестиционно 

участие на 

потребителите.  

Предвид чл. 24, ал. 2 и 

ал. 3 от Наредба № 2 

от 2013 г. за 

регулиране на цените 

на природния газ, се 

предлагат следните 

изменения на чл. 17:  

1. Редакция на ал. 2, 

както следва: 

„(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.)“; 

2. Алинея 3 се заличава. 

apis://Base=NARH&DocCode=83649&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83649&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83649&Type=201/
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11. 

Чл. 17, ал. 3 

„Булгартрансгаз” 

ЕАД 

(3) Цената за присъединяване не 

може да превишава прогнозната 

стойност на разходите на 

оператора на газопреносната 

мрежа за извършване на 

присъединяването, определена 

при подписването на договора. 

Ал. 3 да бъде изменена, 

както следва: „При 

подписване на договора за 

присъединяване, 

Операторът на 

газопреносната мрежа 

определя прогнозна 

стойност на разходите за 

присъединяване". 

няма Не се приема, предвид 

т. 8. 

12. 

§ 1 от 

Допълнителната 

разпоредба 

„Булгартрансгаз” 

ЕАД 

§ 1. По смисъла на наредбата:  

………………………… 

 

Да се допълни нова т.1, 

както следва: 1. 

„Присъединяване“ е 

физическото свързване 

към газопреносната или 

газоразпределителните 

мрежи, осигуряващо 

технологична 

възможност за подаване 

на природен газ към 

съоръженията на 

потребителите съгласно 

условията на договора за 

присъединяване.  

няма Не се приема.  

В разпоредбите на 

наредбата се използва 

понятието „фактическо 

присъединяване“.  

13. 

Приложение  

към чл. 2, ал. 1, 

т. 1, чл. 8, ал. 1   

I. Общи 

изисквания по 

чл. 1, т. 1, т. 2 

 

БГА 

1. Наименование на фирмата на 

търговеца заявител, адрес за 

кореспонденция, 

адрес на управлението, заверено 

копие от съдебното решение за 

регистрация, 

име на представляващото 

търговеца лице, лице за 

контакти, телефон, факс, 

e-mail. 

От т. 1 да отпадне:  

„заверено копие от 

съдебното решение за 

регистрация“ 

 

От т. 2 да отпадне: 

„Заверено копие от 

удостоверение за 

актуално състояние по 

фирмена 

Предвид функциите и 

ролята на Търговския 

регистър 

Приема се. Текстът 

придобива следната 

редакция: 

1. Наименование на 

фирмата на търговеца 

заявител, адрес за 

кореспонденция, 

име на 

представляващото 

търговеца лице, лице за 

apis://Base=NARH&DocCode=83701&ToPar=Art2_Al1_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83701&ToPar=Art2_Al1_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83701&ToPar=Art8_Al1&Type=201/
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2. Заверено копие от 

удостоверение за актуално 

състояние по фирмена 

регистрация или единен 

идентификационен код (ЕИК). 

 

регистрация“ контакти, телефон, 

факс, e-mail. 

2. единен 

идентификационен код 

(ЕИК). 

 

14.  

Приложение  

към чл. 2, ал. 1, 

т. 1, чл. 8, ал.1   

I. Общи 

изисквания по 

чл. 1, т. 1 и т. 5 

„Булгартрансгаз” 

ЕАД 

1. Наименование на фирмата на 

търговеца заявител, адрес за 

кореспонденция, 

адрес на управлението, заверено 

копие от съдебното решение за 

регистрация, 

име на представляващото 

търговеца лице, лице за 

контакти, телефон, факс, 

e-mail. 

 

5. Местоположение на 

присъединявания обект спрямо 

изградени газопроводни 

мощности на: 

а) оператора на газопреносната 

мрежа; 

б) други собственици. 

1. От т. 1 да отпадне:  

„заверено копие от 

съдебното решение за 

регистрация“ 

 

2. Точка 5 да придобие 

следната редакция: 

5. Справка от кадастъра 

за координатите на 

присъединявания обект. 

 

1. Съгласно § 4 от 

Преходните и 

заключителни 

разпоредби на 

ЗТРРЮЛНЦ, в сила от 

01.01.2008 г., 

„Търговците и 

клоновете на 

чуждестранни 

търговци, вписани в 

търговския регистър и 

в регистъра на 

кооперациите при 

окръжните съдилища, 

са длъжни да се 

пререгистрират по 

този закон в срок до 

31 декември 2011 г.“, 

т.е. достатъчно е 

представянето на 

удостоверение за 

актуално състояние, 

издадено от 

Търговския регистър. 

Представянето на 

Заверено копие от 

съдебно решение за 

1. Приема се, предвид 

т. 11. 

 

 

 

2. Приема се. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apis://Base=NARH&DocCode=83701&ToPar=Art2_Al1_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83701&ToPar=Art2_Al1_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83701&ToPar=Art8_Al1&Type=201/
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регистрация не 

доказва, че 

дружеството е 

надлежно 

пререгистрирано и 

съществуващо към 

момента на подаване 

на заявлението. 

 

2. Документът е 

необходим с оглед 

изясняване на 

местоположението на 

присъединявания 

обект спрямо 

изградените 

газопроводни 

мощности на 

оператора на 

газопреносна или 

газоразпределителна 

мрежа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

Приложение  

към чл. 2, ал. 1, 

т. 1, чл. 8, ал.1   

VI. Специфични 

изисквания към 

дружество, 

получило 

разрешение за 

производство 

на природен газ 

от възобновяеми 

3. Заверено копие от съдебно 

решение за регистрация. 

4. Заверено копие от 

удостоверение за актуално 

състояние по фирмена 

регистрация или единен 

идентификационен код /ЕИК/. 

От т. 3 да отпадне:  

„заверено копие от 

съдебното решение за 

регистрация“ 

От т. 4 да отпадне: 

„Заверено копие от 

удостоверение за 

актуално състояние по 

фирмена 

регистрация“ 

Предвид функциите и 

ролята на Търговския 

регистър 

Приема се. Текстът 

придобива следната 

редакция: 

3. Наименование на 

фирмата на търговеца 

заявител, адрес за 

кореспонденция, 

име на 

представляващото 

търговеца лице, лице за 

контакти, телефон, 

apis://Base=NARH&DocCode=83701&ToPar=Art2_Al1_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83701&ToPar=Art2_Al1_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=83701&ToPar=Art8_Al1&Type=201/
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източници: 

 

БГА 

факс, e-mail. 

4. единен 

идентификационен код 

(ЕИК). 

 
 

II. Предложения на „Булгартрансгаз” ЕАД и Българска асоциация Природен газ (БАПГ) във връзка с измененията в 

Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 1 от 2019 г.) 

 
 

№  Съществуващ текст Предложение Мотиви Мотиви за приемане/ 

отхвърляне на 

предложенията 

1. Чл. 2, ал. 1, т. 1 

БАПГ 

1. подаване на заявление за 

присъединяване към 

газопреносна или 

газоразпределителна мрежа, 

придружено с документите по 

приложението; заявленията за 

присъединяване на 

газоразпределителна към 

газопреносна мрежа са 

придружени и от 

прогноза/план за развитие на 

тази мрежа; 

Предлага се в началото на 

т.1 да се добави изразът 

„подаване на заявление за 

присъединяване към 

газопреносна или 

газоразпределителна 

мрежа, придружено с 

документите по 

приложението и заверено 

копие от влязла в сила 

виза за проектиране по чл. 

140а, ал. 6 от Закона за 

устройство на 

територията (ЗУТ) или“ 

 

Изменението отразява 

предвидения нов ред 

за посочване на 

параметрите на 

присъединяването още 

на етап виза за 

проектиране по 

смисъла на чл. 140а от 

ЗУТ. 

Приема се с 

редакционни 

корекции.  

2. Чл. 2, ал.2 

„Булгартрансгаз” 

ЕАД 

(2) Договорът за 

присъединяване, сключен при 

условията на ал. 1, т. 4 в 

съответствие с чл. 143, ал. 1, т. 

3 от Закона за устройство на 

Предлага се алинеята да 

се измени както следва: 

(2) Договор за 

присъединяване може да 

се сключи и по реда на 

 Не се приема. 
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територията (ЗУТ), е основание 

за одобряване на:  

1. инвестиционния проект на 

присъединявания обект;  

2. инвестиционния проект на 

отклонението и съоръжението 

за присъединяване. 

чл.140а от ЗУТ. 

3. Чл. 2, ал.2 

БАПГ 

(2) Договорът за 

присъединяване, сключен при 

условията на ал. 1, т. 4 в 

съответствие с чл. 143, ал. 1, 

т. 3 от Закона за устройство 

на територията (ЗУТ), е 

основание за одобряване на:  

1. инвестиционния проект на 

присъединявания обект;  

2. инвестиционния проект на 

отклонението и съоръжението 

за присъединяване. 

Предлага се в чл. 2, ал. 2 

текстът след „т. 4“ (в 

съответствие с чл. 143, 

ал. 1, т. 3 от Закона за 

устройство на 

територията (ЗУТ)) да се 

замени с:  

„или влязла в сила виза за 

проектиране по чл. 140а, 

ал. 6 от ЗУТ:“ 

Предвид отмяната на 

чл. 143, ал. 1, т. 3, 

предложената промяна 

синхронизира 

разпоредбите на 

закона и наредбата. 

Приема се 

4.  

 

 

 

Чл. 7, ал. 4 

„Булгартрансгаз” 

ЕАД 

(4) Заявлението за 

присъединяване към 

газопреносна мрежа се 

разглежда при отчитане на 

свободния капацитет в 

заявената изходна точка на 

мрежата, свободния капацитет 

за пренос в газопреносната 

мрежа като цяло, 

предоставяните услуги по 

сключени договори за пренос и 

условията на подписаните вече 

договори за присъединяване в 

тази точка. 

Предлага се алинеята да 

се измени, както следва: 

След израза „Заявлението 

за присъединяване към 

газопреносната мрежа“ да 

се добави „или 

заявлението по чл.140а, 

ал.1 от ЗУТ“, а изразът 

„се разглежда“ се заменя 

сьс „се разглеждат". 

 Приема се. 
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5. чл.7, ал. 5 

„Булгартрансгаз” 

ЕАД 

(5) При разглеждане на 

заявление за присъединяване 

към нови изходни точки от 

газопреносната мрежа 

операторът на газопреносната 

мрежа изчислява свободния 

капацитет за новата входна или 

изходна точка, отчитайки 

сключените с ползвателите на 

мрежата договори за пренос и 

сключените договори за 

присъединяване, при условие 

че не е изтекъл посоченият в 

тях срок за извършване на 

присъединяването. 

Предлага се алинея 5 на 

чл. 7, да се измени, както 

следва: 

Изразът „При разглеждане 

на заявление за 

присъединяване“ се 

заменя с „В случай на 

присъединяване“. 

 Приема се. 

6. чл. 8, ал. 1 

„Булгартрансгаз” 

ЕАД 

Чл. 8. (1) Операторът на 

газопреносна мрежа извършва 

проучване за присъединяване 

след получаване от лицата по 

чл. 1, т. 1  на заявление за 

присъединяване и попълнен 

комплект документи съгласно 

приложението. 

Предлага се в края на ал.1 

да се добави изразът „или 

след получаване на 

заявлението по чл.140а, 

ал.1 от ЗУТ.“ 

 Приема се като 

придобива вида: 

(1) Операторът на 

газопреносна мрежа 

извършва проучване за 

присъединяване след 

получаване от лицата по 

чл. 1, т. 1  на заявление 

за присъединяване и 

попълнен комплект 

документи съгласно 

приложението или след 

получаване на 

заявлението по чл. 140а, 

ал. 1 от ЗУТ, когато то 

съдържа искане за 

предоставяне на 

изходните данни, 
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необходими за 

проектирането и за 

присъединяване към 

мрежата. 

7. чл. 8, ал. 3 

„Булгартрансгаз” 

ЕАД 

(3) Когато се установи 

нередовност на заявлението, 

операторът на газопреносна 

мрежа изпраща на заявителя 

писмено съобщение да 

отстрани допуснатите 

нередовности в 7-дневен срок. 

Предлага се алинея 3 на 

чл. 8, да се измени, както 

следва: след израза 

„операторът на 

газопреносна мрежа 

изпраща на заявителя“ да 

се добави „или на 

компетентния орган по 

чл.140, ал.7 от ЗУТ“ 

 Приема се. 

8. чл. 8, ал. 4 

„Булгартрансгаз” 

ЕАД 

(4) Заявителят представя 

информацията по ал. 3 в 15-

дневен срок от получаване на 

писменото съобщение от 

оператора на газопреносна 

мрежа. При забавяне със същия 

срок се удължава срокът за 

предоставяне на становището с 

условията за присъединяване. 

Алинея 4 на чл. 8, да се 

измени, както следва: след 

„Заявителят“ да се добави 

„или компетентният орган 

по чл.140, ал.7 от ЗУТ“, а 

„предоставя“ се заменя с 

„предоставят“. 

 Приема се. 

9. Създава се нова 

ал. 3 на чл. 9  

„Булгартрансгаз” 

ЕАД 

 (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 за 

условията на 

 Приема се като 

придобива вида: 

(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 
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присъединяването. писмено становище, 

съдържащо исканите в 

заявлението по чл. 140а, 

ал. 1 от ЗУТ изходни 

данни, необходими за 

проектирането и 

условията на 

присъединяването. 

10. Създава се нова 

ал. 3 на чл. 10  

„Булгартрансгаз” 

ЕАД 

 

 (3) В случай на 

необходимост от 

извършване на оценка по 

ал. 1, в становището 

операторът на 

газопреносната мрежа 

уведомява компетентния 

орган за необходимостта 

от предоставяне на 

допълнителен срок за 

нейното извършване. 

 Приема се. 

11. Глава втора 

Създава се нов 

раздел IIIа  

„Булгартрансгаз” 

ЕАД 

 

 Глава втора  

Раздел IIIа 

Сключване на договор за 

присъединяване на 

основание чл.140а, ал.8 от 

ЗУТ 

Чл.17а (1) За сключване 

на договор за 

присъединяване на 

основание чл.140а, ал.8 от 

ЗУТ, освен документите 

по чл.16, т.1, т.4 и т.5, 

съответното лице следва 

да представи на оператора 

 Приема се със следните 

редакционни промени: 

Чл. 17а (1) За сключване 

на договор за 

присъединяване към 

газопреносната мрежа 

на основание чл. 140а, 

ал. 8 от ЗУТ, освен 

документите по чл. 16, 

т. 1и т. 5, съответното 

лице представя на 

оператора на 

газопреносната мрежа и 

виза за проектиране по 
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на газопреносната мрежа 

и виза за проектиране по 

чл.140а, ал.6 от ЗУТ, с 

включени в нея 

предоставените от 

оператора на 

газопреносната мрежа 

изходни данни и условия 

за присъединяване, 

съгласно становището по 

чл.9, ал.3. 

(2) В случай, че визата за 

проектиране чл.140а, ал.6 

от ЗУТ не съдържа 

условията за 

присъединяване съгласно 

издаденото от оператора 

на газопреносната мрежа 

становище по чл.9, ал.3 

или се отклонява 

съществено от тях, 

операторът отказва 

сключване на договор за 

присъединяване. 

(3) При отчитане на 

условията по ал.2 договор 

за присъединяване по 

реда на този раздел се 

сключва не по-късно от 

една година от влизане в 

сила на визата за 

проектиране по чл.140а, 

ал.6 от ЗУТ и в случай, че 

чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ, с 

включени в нея 

предоставените от 

оператора на 

газопреносната мрежа 

изходни данни и 

условия за 

присъединяване, 

определени в 

становището по чл. 9, 

ал. 3. 

(2) В случай, че визата 

за проектиране по чл. 

140а, ал. 6 от ЗУТ не 

съдържа условията за 

присъединяване, 

определени в 

издаденото от оператора 

на газопреносната 

мрежа становище по чл. 

9, ал. 3 или се отклонява 

съществено от тях, 

операторът отказва 

сключване на договор за 

присъединяване. 

(3) Договор за 

присъединяване се 

сключва не по-късно от 

една година от влизане в 

сила на визата за 

проектиране по чл. 140а, 

ал. 6 от ЗУТ и в случай, 

че в този срок 
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в рамките на този срок 

съответното лице е внесло 

за съгласуване и 

одобряване 

инвестиционните проекти. 

 

съответното лице е 

внесло за съгласуване и 

одобряване 

инвестиционния проект 

12. Чл. 30, ал. 1 

БАПГ 

 

Чл. 30. (1) Операторът на 

газоразпределителна мрежа 

може да откаже 

присъединяването към 

газоразпределителната мрежа в 

следните случаи:  

 

Предлага се в чл. 30, ал. 1 

след думата „може“ да се 

добави следния текст: 

„включително в случаите 

на влязла в сила виза за 

проектиране по чл. 140а, 

ал. 6 от ЗУТ.“ 

С допълването на 

текста се гарантира 

равнопоставеност на 

инвеститорите, 

сдобили се с виза за 

проектиране по 

смисъла на чл. 140а, 

ал. 6 от ЗУТ и тези, 

които не са ползвали 

този специален ред. 

Гарантират се също 

така и интересите на 

газоразпределителното 

предприятие с оглед 

факта, че размерът на 

таксата за 

присъединяване се 

регулира/одобрява от 

КЕВР и се елиминира 

противоречието на чл. 

140а от ЗУТ с другия 

специален закон - ЗЕ. 

Приема се. 

13. Глава трета 

Раздел II 

БАПГ 

Раздел II 

Проучване за присъединяване 

към газоразпределителната 

мрежа 

Предлага се заглавието на 

Раздел II да се измени 

така: 

„Предоставяне на изходни 

 Приема се, но в нов 

Раздел IIа 

„Предоставяне на 

изходни данни, 
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данни необходими за 

проектирането и за 

присъединяване към 

газоразпределителните 

мрежи по чл. 140а, ал. 4 от 

ЗУТ“ 

необходими за 

проектирането и за 

присъединяване към 

газоразпределителните 

мрежи по чл. 140а, ал. 4 

от ЗУТ“ 

14. Създава се нов 

чл. 30а  

БАПГ 

 Чл. 30а (1) В случаите на 

постъпило заявление за 

предоставяне на изходни 

данни по чл. 140а, ал. 4 от 

ЗУТ за имот, който има 

връзка с изградена 

газоразпределителна 

мрежа, операторът на 

газоразпределителната 

мрежа предоставя 

информация относно: 

1.  местоположение на 

точка на присъединяване 

с посочване на 

административен адрес на 

имота, ако има такъв към 

момента на предоставяне 

на информацията; 

2.  максимално входно 

налягане на изграденото 

газово отклонение; 

3.  минимално изходно 

налягане на изградено 

газово отклонение; 

4. изискванията към 

съоръженията в 

присъединявания обект, 

Предложеният текст 

конкретизира вида и 

обема на 

предоставяната 

предварителна 

информация и 

разграничава 

различните хипотези 

на присъединяване на 

обекти към 

газоразпределителната 

мрежа. 

Приема се, но в като 

чл. 35а в Раздел IIа  

„Предоставяне на 

изходни данни, 

необходими за 

проектирането и за 

присъединяване към 

газоразпределителните 

мрежи по чл. 140а, ал. 4 

от ЗУТ“ и със 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 

становище, което 

съдържа: 

1. местоположението на 

точката на 

присъединяване, с 
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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 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 

постъпило заявление за 

предоставяне на изходни 

данни по чл. 140а, ал. 4 от 

ЗУТ за имот, който няма 

връзка с изградена 

газоразпределителна 

посочване на 

административен адрес 

на имота, ако има такъв 

към момента на 

предоставяне на 

информацията; 

2. максималното входно 

налягане на изграденото 

газово отклонение, а в 

случаите на липса на 

необходимия капацитет 

- наличното; 

3. минималното изходно 

налягане на изградено 

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 

максимален часови 

разход на природен газ в 

енергийни единици?, 
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мрежа, но се предвижда 

изграждането на такава до 

имота, има изготвен 

работен проект и издадено 

разрешение за строеж на 

газоразпределителна 

мрежа, или в случаите, в 

които независимо че 

имотът има връзка с 

изградена 

газоразпределителна 

мрежа, за същата липсва 

необходимият капацитет 

за захранване на обекта, 

операторът на 

газоразпределителната 

мрежа предоставя 

информация относно: 

1.  местоположение на 

точка на присъединяване 

с посочване на 

административен адрес на 

имота, ако има такъв към 

момента на предоставяне 

на информацията; 

2.  максимално входно 

налягане на изграденото 

газово отклонение, а в 

случаите на липса на 

необходимия капацитет – 

наличното входно 

налягане; 

3.  минимално изходно 

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 

мрежа, или в случаите, в 

които независимо, че 

имотът е в 

непосредствена близост 

до изградена 
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налягане на изградено 

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 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 след 

изграждане на мрежата 

и/или достигане на 

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. 

(3) 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, 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 може да 
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капацитет на мрежата в 

съответната входна и/или 

изходна точка; 

(3) В случаите на 

постъпило заявление за 

предоставяне на изходни 

данни по чл. 140а, ал. 4 от 

ЗУТ за имот, който няма 

връзка с изградена 

газоразпределителна 

мрежа, не се предвижда 

изграждането на 

газоразпределителна 

мрежа до имота, няма 

изготвен работен проект и 

издадено разрешение за 

строеж на 

газоразпределителна 

мрежа, операторът на 

газоразпределителната 

мрежа може да 

предостави информация 

относно: 

1.  местоположение на 

точка на присъединяване 

с посочване на 

административен адрес на 

имота, ако има такъв към 

момента на предоставяне 

на информацията; 

2.  максимално входно 

налягане на изграденото 

газово отклонение, а в 

предостави становището 

по чл. 35а, ал. 1 след 

изграждане на мрежата 

и/или достигане на 

капацитет на мрежата в 

съответната входна 

и/или изходна точка. 

(4) В случай, че във 

връзка с предоставяне 

на изходните данни по 

ал. 2 или ал. 3, 

операторът на 

газоразпределителната 

мрежа установи, че 

присъединяването е 

икономически 

неефективно и 

нецелесъобразно, и в 

случаите на постъпили 

възражения по чл. 140а, 

ал. 5 от ЗУТ, той може 

да пристъпи към 

постигне на 

договореност със 

заявителя по смисъла на 

чл. 30, ал. 2. 

 (5) Операторът на 

газоразпределителната 

мрежа може да посочи 

необходимостта от 

учредяването на 

ограничени вещни права 

в негова полза по реда 
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случаите на липса на 

необходимия капацитет - 

наличното; 

3.  минимално изходно 

налягане на изградено 

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 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; 

на глава пета „Вещни 

права“ от ЗЕ, в случай, 

че тази необходимост 

му е известна към 

момента на 

предоставяне на 

изходните данни по чл. 

140а, ал. 4 от ЗУТ. 
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7.възможните срокове за 

присъединяване след 

изграждане на 

газоразпределителната 

мрежа; 

 (4) В случай че във 

връзка с предоставяне на 

изходните данни в 

хипотезите по ал. 2 или 

ал. 3 от настоящия член, 

операторът на 

газоразпределителната 

мрежа установи, че 

присъединяването е 

икономически 

неефективно и 

нецелесъобразно, то той 

може да пристъпи към 

постигне договореност 

със заявителя по реда на 

чл. 30, ал. 2. 

(5) Алинея 4 се прилага и 

в случаите на постъпили 

на възражения по чл. 

140а, ал. 5 от ЗУТ.    

(6) Операторът на 

газоразпределителната 

мрежа може да посочи 

необходимостта от 

учредяването на 

ограничени вещни права в 

негова полза по реда на 

глава пета „Вещни права“ 
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от ЗЕ, в случай че тази 

необходимост му е 

известна към момента на 

предоставяне на 

изходните данни по чл. 

140а, ал. 4 от ЗУТ. 

15. Създава се нов 

раздел IIб  

БАПГ 

 

 Раздел IIб 

Проучване за 

присъединяване към 

газоразпределителната 

мрежа в случаите на 

влязла в сила виза за 

проектиране по чл. 140а, 

ал. 6 от ЗУТ 

 Приема се. 

16. Създава се нов 

чл. 30б 

БАПГ 

 

 чл. 30б (1). Физическите 

или юридическите лица 

подават до оператора на 

газоразпределителна 

мрежа заявление за 

присъединяване на 

съответната промишлена 

или сградна газова 

инсталация в обектите, 

изградени съобразно 

предоставените изходни 

данни по чл. 140а, ал. 4 от 

ЗУТ. 

 (2) В заявлението за 

присъединяване на обект 

на търговец или 

юридическо лице към 

газоразпределителната 

мрежа се посочват:  

 Приема се, но членът е 

35б и със следната 

редакция: 

Чл. 35б. Физическите 

или юридическите лица 

подават до оператора на 

газоразпределителна 

мрежа заявление за 

присъединяване на 

съответната 

промишлена или 

сградна газова 

инсталация в обектите, 

изградени съобразно 

предоставените изходни 

данни по чл. 140а, ал. 4 

от ЗУТ. 

Чл. 35в (1). В 

заявлението за 
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1. наименованието на 

фирмата на търговеца или 

на юридическото лице, 

адресът за 

кореспонденция, адресът 

на управлението, номерът 

на съдебно решение за 

регистрация, данъчният 

номер и името на 

представляващото го 

лице;  

2. местоположението 

(адресът) и 

предназначението на 

обекта;  

3. начинът и режимът на 

използване на природния 

газ и необходимите 

количества понастоящем 

и в бъдеще;  

4. категорията на 

сигурност на 

захранването;  

5. резервното гориво;  

6. желаният срок за 

въвеждане на 

присъединявания обект в 

експлоатация, в случай, че 

е по-дълъг от посочения в 

изходните данни по чл. 

140а, ал. 4 от ЗУТ; 

7. правата на собственост 

върху присъединявания 

присъединяване на 

обект на търговец или 

юридическо лице към 

газоразпределителната 

мрежа се посочват:  

1. наименованието на 

фирмата на търговеца 

или на юридическото 

лице, адресът за 

кореспонденция, 

номерът на съдебно 

решение за регистрация, 

данъчният номер и 

името на 

представляващото го 

лице;  

2. местоположението 

(адресът) и 

предназначението на 

обекта;  

3. начинът и режимът на 

използване на 

природния газ и 

необходимите 

количества към момента 

и в бъдеще;  

4. категорията на 

сигурност на 

захранването;  

5. резервното гориво;  

6. желаният срок за 

въвеждане на 

присъединявания обект 
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обект, други ограничени 

вещни права в поземления 

имот или за друго право 

по силата на специален 

закон установени в полза 

на лицето да строи 

присъединявания обект в 

поземления имот    

(3) Към заявлението по ал. 

2 се прилагат:  

1. заверено копие от 

съдебно удостоверение за 

актуално състояние или 

единен 

идентификационен код 

(ЕИК) на юридическото 

лице;  

2. заверено копие от 

влязла в сила виза за 

проектиране по чл. 140а, 

ал. 6 от ЗУТ на 

присъединявания обект; 

3. 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 

в експлоатация, в 

случай, че е по-дълъг от 

посочения в изходните 

данни по чл. 140а, ал. 4 

от ЗУТ.  

(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;  

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 
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газоразпределителна 

мрежа;  

4. описание на 

предвидените за монтаж 

газоползващи уреди;  

5. декларация, че лицето 

не е в производство за 

обявяване в 

несъстоятелност и не е 

лишено от правото да 

упражнява търговска 

дейност. 

присъединяване за 

обслужване; за 

учредяване на право на 

строеж на името на 

оператора на 

газоразпределителна 

мрежа;  

5. описание на 

предвидените за монтаж 

газоползващи уреди. 

 

17. Създава се нов 

чл. 30в 

БАПГ 

 

 Чл. 30в. (1) В заявлението 

за присъединяване на 

обект на физическо лице 

към 

газоразпределителната 

мрежа се посочват: 

1. името и ЕГН по 

документи за 

самоличност, адресът на 

присъединявания обект и 

адресът за 

кореспонденция;  

2. описанието на 

присъединявания обект – 

еднофамилна къща, 

сграда – етажна 

собственост, друга сграда, 

отделно жилище или друг 

самостоятелен обект в 

сграда, етажност, брой 

помещения, застроена 

 Приема се, но членът е 

35г. 

Чл. 35г. (1) В 

заявлението за 

присъединяване на 

обект на физическо лице 

към 

газоразпределителната 

мрежа се посочват: 

1. името и ЕГН по 

документи за 

самоличност, адресът на 

присъединявания обект 

и адресът за 

кореспонденция;  

2. описанието на 

присъединявания обект 

– еднофамилна къща, 

сграда – етажна 

собственост, друга 

сграда, отделно жилище 
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площ, обща разгъната 

площ и др. по преценка на 

заявителя;  

3. наличните, респ. 

предвижданите, 

газоползващи уреди по 

вид и брой;  

4. правата на собственост 

върху присъединявания 

обект, наличието на 

ограничени вещни права в 

поземления имот или 

друго право по силата на 

специален закон да строи 

присъединявания обект в 

поземления имот;  

5. желаният срок за 

въвеждане на обекта в 

експлоатация в случай, че 

е по-дълъг от посочения в 

изходните данни по чл. 

140а, ал. 4 от ЗУТ.  

(2) Към заявлението по ал. 

1 се прилагат:  

1. при етажна собственост 

– протокол от събрание на 

собствениците за съгласие 

за газификация и избран 

представител на етажната 

собственост;  

2. копие от нотариално 

заверено пълномощно на 

избрания от общото 

или друг самостоятелен 

обект в сграда, 

етажност, брой 

помещения, застроена 

площ, обща разгъната 

площ и др. по преценка 

на заявителя;  

3. наличните, респ. 

предвижданите, 

газоползващи уреди по 

вид и брой;  

4. желаният срок за 

въвеждане на обекта в 

експлоатация в случай, 

че е по-дълъг от 

посочения в изходните 

данни по чл. 140а, ал. 4 

от ЗУТ.  

(2) Към заявлението по 

ал. 1 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;  

2. при етажна 

собственост – протокол 

от събрание на 



29 
 

събрание представител на 

етажната собственост;  

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 учредяване на право на 

строеж на името на 

оператора на 

газоразпределителна 

мрежа; за строителство и 

монтаж на съоръжението 

за присъединяване; за 

осигуряване на достъп до 

съоръжението за 

присъединяване за 

обслужване и ремонт. 

собствениците за 

съгласие за газификация 

и избран представител 

на етажната 

собственост;  

3. копие от нотариално 

заверено пълномощно 

на избрания от общото 

събрание представител 

на етажната 

собственост;  

4. заверено копие от 

влязла в сила виза за 

проектиране по чл. 140а, 

ал. 6 от ЗУТ на 

присъединявания обект; 

5. декларация за 

съгласие: за учредяване 

на право на строеж на 

името на оператора на 

газоразпределителна 

мрежа; за строителство 

и монтаж на 

съоръжението за 

присъединяване; за 

осигуряване на достъп 

до съоръжението за 

присъединяване за 

обслужване и ремонт. 

 

18. Създава се нов 

чл. 30г 

БАПГ 

 Чл. 30г. (1) След 

получаване на 

документите по чл. 30б 

Предвиден е отделен 

ред за извършване на 

проучване за 

Приема се, но членът е 

35д. 

Чл. 35д. (1) След 
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 или 30в операторът на 

газоразпределителна 

мрежа извършва 

проучване на условията за 

присъединяване на обекта 

към 

газоразпределителната 

мрежа, включително за 

съответствието на 

изградения обект с 

изходните данни 

предоставени по реда на 

140а, ал. 4 от ЗУТ, с което 

се определят:  

1. условията, начинът и 

точката 

(местоположението) на 

присъединяването;  

2. крайният срок за 

извършване на 

присъединяването от 

оператора на 

газоразпределителна 

мрежа;  

3. и се доказва 

нормативната 

допустимост на 

присъединявания обект;  

4. техническите 

параметри и възможните 

срокове за изграждане на 

отклонението и 

съоръженията за 

присъединяване към 

газоразпределителната 

мрежа в случаите на 

влязла в сила виза за 

проектиране по чл. 

140а, ал. 6 от ЗУТ. 

Актуализирани са 

разпоредбите на 

информацията,която 

се предоставя от 

възложителите, както 

и необходимите 

документи предвид 

наличието на някои от 

тях в регистри, които 

са публични. 

получаване на 

документите по чл. 35в 

или 35г операторът на 

газоразпределителна 

мрежа извършва 

проучване на условията 

за присъединяване на 

обекта към 

газоразпределителната 

мрежа, включително за 

съответствието на 

изградения обект с 

изходните данни, 

предоставени по реда на 

140а, ал. 4 от ЗУТ и 

изготвя становище, в 

което се определят:  

1. условията, начинът и 

точката 

(местоположението) на 

присъединяването;  

2. крайният срок за 

извършване на 

присъединяването от 

оператора на 

газоразпределителна 

мрежа;  

3. и се доказва 

нормативната 

допустимост на 

присъединявания обект 

3. техническите 

параметри и възможните 
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присъединяване;  

5. операторът на 

газоразпределителна 

мрежа определя 

икономическата 

нецелесъобразност от 

изграждането на 

отклонението и 

съоръженията за 

присъединяване при отказ 

за присъединяване.  

(2) Операторът на 

газоразпределителна 

мрежа извършва 

проучването по ал. 1 и 

уведомява заявителя за 

резултатите от него със 

съгласие за 

присъединяване или с 

аргументиран отказ в срок 

до 20 работни дни от 

подаване на заявлението 

за присъединяване, лично 

или по пощата с 

препоръчано писмо с 

обратна разписка или на 

предоставения от 

заявителя адрес на 

електронна поща.  

(3) В случаите, в които 

присъединяването на 

обекта по ал. 1 води до 

промени в договора за 

срокове за изграждане 

на отклонението и 

съоръженията за 

присъединяване; 

(2). Операторът на 

газоразпределителна 

мрежа определя 

икономическата 

нецелесъобразност от 

изграждането на 

отклонението и 

съоръженията за 

присъединяване при 

отказ за присъединяване 

в случай, че за 

изградения обект са 

предоставени изходни 

данни по чл. 35а, ал. 2 и 

ал. 3.  

(3) Операторът на 

газоразпределителна 

мрежа извършва 

проучването по ал. 1 и 

уведомява заявителя за 

резултатите от него с 

писмено становище, 

което съдържа съгласие 

за присъединяване или с 

писмен мотивиран отказ 

в срок до 20 работни 

дни от подаване на 

заявлението за 

присъединяване. 
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доставка на природен газ 

или налага ново 

присъединяване на 

газоразпределителната 

към газопреносната 

мрежа, операторът на 

газоразпределителна 

мрежа извършва 

уведомяването по ал. 2 

след получаване на 

информация от страна на 

обществения доставчик за 

промени в договора за 

доставка на природен газ 

или от страна на 

оператора на 

газопреносна мрежа за 

възможностите за ново 

присъединяване.  

(4) В случаите на 

аргументиран отказ за 

присъединяване по ал. 2 

операторът на 

газоразпределителна 

мрежа може да покани 

заявителя за преговори 

при условията на чл. 30, 

ал. 2. 

Уведомяването се 

извършва по пощата с 

препоръчано писмо с 

обратна разписка или на 

предоставения от 

заявителя адрес на 

електронна поща.  

(4) В случаите, в които 

присъединяването на 

обекта по ал. 1 води до 

промени в договора за 

доставка на природен 

газ или налага ново 

присъединяване на 

газоразпределителната 

към газопреносната 

мрежа, операторът на 

газоразпределителна 

мрежа извършва 

уведомяването по ал. 2 

след получаване на 

информация от страна 

на обществения 

доставчик за промени в 

договора за доставка на 

природен газ или от 

страна на оператора на 

газопреносна мрежа за 

възможностите за ново 

присъединяване.  

(5) В случаите на 

мотивиран отказ за 

присъединяване по ал. 2 
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операторът на 

газоразпределителна 

мрежа може да покани 

заявителя за преговори 

при условията на чл. 30, 

ал. 2. 

19. Глава трета 

Раздел II  

БАПГ 

Раздел II  

Проучване за присъединяване 

към газоразпределителната 

мрежа 

Предлага се промяна на 

номерацията на раздела: 

Раздел IIв  

Проучване за 

присъединяване към 

газоразпределителната 

мрежа 

 Не се приема - виж 

т.13. 

20. Чл. 34, ал. 3 

БАПГ 

(3) В случаите, в които 

присъединяването на обекта по 

ал. 1 води до промени в 

договора за доставка на 

природен газ или налага ново 

присъединяване на 

газоразпределителната към 

газопреносната мрежа, 

операторът на 

газоразпределителна мрежа 

извършва уведомяването по ал. 

2 след получаване на 

информация от страна на 

оператора на газопреносна 

мрежа за промени в договора 

за доставка на природен газ 

или за възможностите за ново 

присъединяване. 

Предлага се в чл. 34, ал. 3 

след израза „операторът 

на газоразпределителна 

мрежа извършва 

уведомяването по ал. 2 

след“ текстът да се 

измени така: 

„получаване на 

информация от страна на 

оператора на 

газопреносна мрежа за 

промени в договора за 

доставка на природен газ 

или за възможностите за 

ново присъединяване.“ 

С изменението се 

конкретизира 

терминологията и 

страните по 

договорите за достъп 

до газопреносната 

мрежа и договорите за 

доставка на природен 

газ. 

Липсва предложение – 

предложеният текст 

отговаря на сега 

съществуващият. 

21. Чл. 36, ал. 1 

БАПГ 

Чл. 36. (1) На основание 

проучването за 

Предлага се в чл. 36, ал. 1 

след цитирания член 34 

Формулировката на 

текста гарантира 

Приема се, като се 

добавя второ изречение 
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 присъединяване по чл. 34 

операторът на 

газоразпределителна мрежа 

сключва договор за 

присъединяване с клиента. 

текстът де се допълни с: 

„или член 30г“ 

равнопоставено 

третиране на 

клиентите при 

сключване на 

договорите за 

присъединяване, което 

винаги следва да се 

извършва след 

проведено проучване 

по реда на чл. 34, 

съответно чл. 30г. 

на основание чл. 140а, 

ал.8 от ЗУТ и придобива 

вида: 

„Чл. 36. (1) На 

основание проучването 

за присъединяване по 

чл. 34 или чл. 35д 

операторът на 

газоразпределителна 

мрежа сключва договор 

за присъединяване с 

клиента. Договор за 

присъединяване по реда 

на Раздел IIб се сключва 

не по-късно от една 

година от влизане в сила 

на визата за проектиране 

по чл.140а, ал.6 от ЗУТ 

и в случай, че в рамките 

на този срок 

съответното лице е 

внесло за съгласуване и 

одобряване 

инвестиционните 

проекти.“ 

22. Чл. 37, ал. 1, т. 1 

БАПГ 

 

Чл. 37. Операторът на 

газоразпределителна мрежа 

изгражда, респ. реконструира 

или рехабилитира, 

съоръжението за 

присъединяване към 

газоразпределителната мрежа:  

1. при условията на сключения 

Предлага се след думата 

„условията“, текстът да се 

допълни с израза: „и в 

сроковете“.  

 

 Приема се. 
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договор за присъединяване към 

газоразпределителната мрежа; 
 


