
 

ПРАВИЛА 

 за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за 
достъп до съоръженията за съхранение на природен газ Приети с Решение № П-1 от 
14.03.2013 г. на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, обн., ДВ, бр. 36 от 
16.04.2013 г., изм. и доп., бр. 59 от 4.08.2015 г., в сила от 4.08.2015 г., бр. 103 от 27.12.2016 г., в 
сила от 27.12.2016 г. 

Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 4.08.2015 г.) 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 покъсно 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. (2) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 4.08.2015 г., бр. 103 от 
2016 г. , в сила от 27.12.2016 г.) Операторът на газоразпределителна 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 4 
непредставянето на необходимите документи в срок заявлението не се разглежда. (3) (Нова – 
ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 4.08.2015 г.) 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. (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 59 от 
2015 г., в сила от 4.08.2015 г.) Операторът може при наличието на непреодолима сила или 
други оповестени от него форсмажорни обстоятелства да приеме и/или да разгледа заявка 
след горепосочените срокове. (5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 4.08.2015 г., 
отм., бр. 103 от 2016 г. , в сила от 27.12.2016 г.). Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2016 г. , в сила от 
27.12.201 

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 4.08.2015 г., изм. и доп., бр. 103 от 2016 г. , в 
сила от 27.12.2016 г.) В сроковете по чл. 5 за произнасяне по заявление за предоставяне или за 
промяна на предоставен достъп операторът на газоразпределителна мрежа предоставя на 
заявителя проект на договор при равностойни условия за ползвателите или мотивиран отказ. 
(2) 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. (изм. – ДВ, бр. 103 от 
2016 г. , в сила от 27.12.2016 г.) 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. 
(3) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 4.08.2015 г., бр. 103 от 2016 г. , в сила от 27.12.2016 г.) 
Заявителят подписва проекта на договор и същият се сключва в 3-дневен срок от получаването 
му от оператора на газоразпределителната мрежа. (4) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2016 г. , в сила от 
27.12.2016 г.) 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. Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2016 г. , в 
сила от 27.12.2016 г.) В случай на мотивиран 

 


