
 
РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ  
МРЕЖИ НА „КОСТИНБРОДГАЗ” ООД 
  
Предоставянето на достъп до газопреносните мрежи на ''КОСТИНБРОДГАЗ'' ООД се 
осъществява съгласно реда и условията на Правила за предоставяне на достъп до 
газопреносните и/или газоразпределителните мрежи, за достъп до съоръженията за 
съхранение на природен газ, приети с Решение № П-1 от 14.03.2013 г. на КЕВР, в сила от 
27.12.2016г. (по-долу Правилата). 
Лицата, желаещи да получат достъп до газопреносните мрежи на ''КОСТИНБРОДГАЗ'' ООД и 
да сключат договор за пренос следва да подадат Заявление за предоставяне на достъп до 
газоразпределителните мрежи на ''КОСТИНБРОДГАЗ'' ООД  (по-долу Заявлението), по 
образец, публикуван на интернет-страницата на ''КОСТИНБРОДГАЗ'' ООД:  
 
http://kostinbrodgaz.bg/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8/ 
 
Заявлението се представя на български или английски език, подписано от лицето/лицата, 
имащи право да представляват компанията, съгласно актуалното извлечение от търговския 
регистър или от упълномощено от тях лице/лица, на основание на изрично пълномощно.  
 
За да получи право на достъп до газоразпределителната мрежа всеки заявител следва да 
отговаря на условията за достъп, посочени в чл.2 от Правилата.  
 
Съгласно чл.10а от Правилата, със заявлението следва да представите оригинални документи, 
доказващи липсата на обстоятелствата по чл.2 от Правилата за компанията, кандидатстваща 
за достъп, а именно - че компанията не се намира в производство по обявяване в 
несъстоятелност, в производство по ликвидация и че не е обявена в несъстоятелност - 
приложение №1 към Заявлението. Декларация в свободен текст не е достатъчна.  
 
Към заявлението следва да представите и извлечение от търговския регистър, показващ 
актуалния правен статус на компанията, която кандидатства за достъп – Приложение №4 от 
Заявлението. В случай, че заявлението е подписано от лице, което не е вписано в търговския 
регистър като представляващо компанията, заявлението следва да е комплектовано със 
съответно пълномощно.  
 
Всички документи следва да представят актуалния (към датата на Заявлението) правен статус 
на компанията и следва да бъдат издадени не по-рано от един месец преди датата на 
Заявлението.  
 
Заявлението заедно с горните документи може да бъде подавано по всяко време - лично, с 
препоръчана поща или по куриер на адреса на ''КОСТИНБРОДГАЗ'' ООД:  
Гр. Костинброд – 2230 
Офис: ул. „Ломско шосе” №17, етаж 2,  
или по електронен път, на следния е-mail: office@kostinbrodgaz.bg  
 
Сгласно чл.5, ал.1 от Правилата сроковете за подаване на заявление за достъп и заявяване на 
капацитет са, както следва:  
 1. подаване на заявление за достъп и заявяване на годишен капацитет и капацитет с  
продължителност  повече  от  една  година  –  не  по-късно  от  30  дни  преди  началото  на  
периода и не по-рано от 365 дни преди началото на периода; в рамките на този срок могат  
да се подават заявления и да се разпределя капацитет за тримесечен или месечен капацитет  
за следващата газова година, когато е заявен като допълнение към заявлението за годишен  



капацитет;  
 2.  подаване  на  заявление  за  достъп  и  заявяване  на  тримесечен  капацитет  –  не  по- 
късно  от  30  дни  преди  началото  на  периода  и  не  по-рано  от  60  дни  преди  началото  
на периода;  
 3. подаване на заявление за достъп и заявяване на месечен капацитет – не по-късно от  
15 дни преди началото на периода и не по-рано от 30 дни преди началото на периода.  
  
Операторът на газоразпределителната мрежа разглежда подаденото заявление  
и приложенията към него в 7-дневен срок от подаването му. Ако установи, че заявителят  
не  е  представил  необходимите  документи  и  данни  съгласно  тези  правила,  операторът  
уведомява   писмено   заявителя   да   ги   предостави   допълнително   в   5-дневен   срок   от  
получаване    на    писменото    съобщение.    На    заявителя    се    дава    указание,    че    
при непредставянето на необходимите документи в срок заявлението не се разглежда. 
 
Сгласно чл.5, ал.3 от Правилата сроковете за произнасяне по заявление за достъп и заявен 
капацитет са, както следва:  
 1.  за  одобряване,  отхвърляне  или  коригиране  на  заявление  за  достъп  и  заявен  
годишен капацитет – до 15 дни преди началото на периода;  
 2.  за  одобряване,  отхвърляне  или  коригиране  на  заявление  за  достъп  и  заявен  
тримесечен или месечен капацитет – до 5 дни преди началото на периода.  
 
 Операторът може при   наличието   на   непреодолима   сила   или   други   оповестени   от   
него   форсмажорни обстоятелства да приеме и/или да разгледа заявка след горепосочените 
срокове. 
 
След получаване на заявление  с  всички  необходими  документи  операторът  на  
газоразпределителната  мрежа извършва проучване на възможността и условията за 
предоставяне на достъп на заявителя.  
Проучването  обхваща  наличието  на  условията  по  раздел  II от Правилата,  заявения  
капацитет, липсата  на  пречки  за  предоставяне  на  достъп,  техническите  параметри  и  
възможните срокове за осъществяване на достъпа. 
 
В  сроковете  по  чл.  5  за  произнасяне  по  заявление  за предоставяне  или  за  промяна  на  
предоставен  достъп  операторът  на  газоразпределителната мрежа   предоставя   на   
заявителя   проект   на   договор   при   равностойни   условия   за ползвателите или 
мотивиран отказ.  
В проекта на договор се уреждат условията за достъп за точно определен обект и  
се включват следните задължителни параметри:  
 1. разрешен разпределен капацитет на дневна база по входни и изходни точки, в т.ч.  
максимален и минимален часов разход на природен газ и налягането в мрежата;  
 2. профил на натоварването  - количества природен газ за пренос в годишен аспект,  
съответно тримесечен, месечен или дневен аспект;  
 3. входни  и  изходни  точки (пунктове)   на   газоразпределителните   мрежи,   на   които   
се   измерва   предадено/прието количество природен газ за пренос; точки на измерване на 
природния газ на вход и изход от преносната и/или разпределителните мрежи.  
Заявителят  подписва  проекта  на  договор  и  същият  се  сключва  в  3-дневен  
срок от получаването му от оператора на газоразпределителната мрежа. 
Операторите  на газоразпределителни   мрежи   разработват   общи   условия   на   
договорите   за   пренос   по газоразпределителни  мрежи,  които  подлежат  на  одобрение  
от  КЕВР  и  се  публикуват  на интернет страниците на операторите. 


