ПРОЕКТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване
към газопреносните и газоразпределителните мрежи
(обн., ДВ, бр. 105 от 6.12.2013 г., в сила от 6.12.2013 г., изм., бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от
4.10.2016 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1, б. „а“ се заличава;
2. В т. 1, б. „ж“ се изменя така:
„ж) обекти на небитови клиенти;“
3. В т. 2, след б. „д“ точката се заменя с точка и запетая;
4. В т. 2 се създава б. „е“ със следното съдържание:
„е) съоръжения за втечнен природен газ.“.
§ 2. Създава се нов чл. 1а със следното съдържание:
„Чл. 1а. Свързването на нова газопреносна мрежа към съществуваща газопреносна
мрежа се извършва при съобразяване с критериите за сигурно функциониране на
съществуващата газопреносна мрежа. Условията за свързване се договарят между
операторите на двете мрежи в подписано от тях споразумение.“
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В алинея 1, т. 1 след думата „приложението“ се добавя израза: „и при наличие и
със заверено копие от влязла в сила виза за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ)“;
2. В алинея 1, т. 4 се създава изречение второ:
„Договор за присъединяване може да се сключи и по реда на чл.140а от ЗУТ.“;
3. В алинея 2 изразът „в съответствие с чл. 143, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), е“ се заменя с израза „или влязла в сила виза за проектиране по чл.
140а, ал. 6 от ЗУТ са“.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Присъединяване 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 е дал писмен мотивиран отказ
по чл. 6, ал. 1, съответно по чл. 30, ал. 1.“;
2. Създава се алинея 5:
„(5) Операторът на газопреносна мрежа може да присъединява обект на небитов
клиент само след осигуряване на самостоятелна измервателна линия.“;
3. Създава се алинея 6:
„(6) Към газопровод, собственост на небитов клиент, свързващ небитовия клиент с
газопреносната мрежа, не могат да се присъединяват обекти на други клиенти.“.

§ 5. В чл. 5, алинея 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се заличава;
2. Точка 7 се изменя така:
„7. обекти на небитови клиенти.“.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „може“ се добавя израза „с писмен мотивиран отказ“;
2. Създава се ал. 3 със следното съдържание:
„(3) 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.“.
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(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.“;
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Присъединяването към газопреносните мрежи се извършва единствено и само
при наличие на сключен договор за присъединяване, който се подписва на база на
представени от заявителя всички документи, изискуеми по наредбата и след издадено
положително становище от оператора на газопреносната мрежа.“;
3. В алинея 4 след израза „Заявлението за присъединяване към газопреносна мрежа“
се добавя израза „или заявлението по чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ“, а думата „разглежда“ се
заменя с думата „разглеждат“;
4. В алинея 5 изразът „При разглеждане на заявление за присъединяване“ се заменя
с израза „В случай на присъединяване“.
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В алинея 1, след израза „чл. 1, т. 1“ изразът „и 2“ се заличава и след израза
„съгласно приложението“ се добавя изразът „или след получаване на заявлението по чл.
140а, ал. 1 от ЗУТ, когато то съдържа искане за предоставяне на изходните данни,
необходими за проектирането и за присъединяване към мрежата“;
2. В алинея 3 след израза „изпраща на заявителя“ се добавя изразът „или на
компетентния орган по чл. 140, ал. 7 от ЗУТ“;
3. В алинея 4 думата „представя“ се заличава и се добавя израза „или компетентният
орган по чл. 140, ал. 7 от ЗУТ предоставят“.
§ 9. В чл. 9 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
„(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 и условията на
присъединяването.“.
§ 10. В чл. 10 се създава ал. 3 със следното съдържание:
„(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.“.
§ 11. В чл. 11, т. 1 се правят следните изменения:
1. Буква „а“ се изменя така:
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„а) съществуващ ГИС, ГРС или АГРС с нова измервателна и/или регулираща
линия;“;
2. Буква „б“ се изменя така:
„б) нов ГИС, ГРС или АГРС;“.
§ 12. В чл. 12 след думата „заявителят “ изразът „на присъединяването“ се заличава.
§ 13. Член 13, ал. 1 след израза „собственикът прехвърля“ се добавя „възмездно“.
§ 14. Член 14 се изменя така:
„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.“
§ 15. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Операторът на газопреносна мрежа създава досие на присъединените
обекти към газопреносната мрежа, в което се съхраняват документите за присъединяване.“
§ 16. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В т. 1 се заличава текста „заверено копие от удостоверение за актуалното
състояние по фирмената регистрация, когато е търговец по смисъла на Търговския закон,
или“;
2. Точка 4 се заличава.
§ 17. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в т. 6 след израза „ГРС“ се заличават думата „или“ и скобите пред и след
израза „АГРС“;
2. Алинея 2 се изменя така:
„(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. Алинея 3 се заличава.
§ 18. В глава втора се създава нов Раздел IIIа с чл. 17а:
„Сключване на договор за присъединяване към газопреносната мрежа на основание
чл. 140а, ал. 8 от ЗУТ.
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. 1 и т. 5, съответното
лице представя на оператора 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, 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 може да
откаже 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
съответното лице е внесло за съгласуване и одобряване инвестиционния проект.“.
§ 19. В чл. 18, ал. 1 се изменя така:
„(1) След сключването на договора за присъединяване операторът на газопреносна
мрежа осигурява изработването, съгласуването и одобряването на инвестиционния проект
за изграждане и/или реконструкция на мрежата, чрез:
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1. реконструкция на съществуващ ГИС, ГРС или АГРС с нова измервателна и/или
регулираща линия;
2. изграждане на нов ГИС, ГРС или АГРС.“
§ 20. В чл. 30, ал. 1 след думата „може“ се поставя запетая и се добавя изразът
„включително в случаите на влязла в сила виза за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ,“.
§ 21. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изразът „адресът на управлението,“ се заличава.
2. В ал. 2, т. 2 се заличава „заверено копие от удостоверение за актуалното състояние
по фирмената регистрация, когато е търговец по смисъла на Търговския закон, или“;
3. В ал. 2, т. 6 се заличава.
§ 22. В чл. 33, ал. 2, т. 2 се изменя така:
„2. при съсобствена сграда или сграда етажна собственост – изрично писмено
съгласие от съсобствениците, съответно решение на общото събрание на собствениците в
етажната собственост за съгласие за газификация съобразно изискванията на чл. 186 от
ЗУТ;“.
§ 23. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Операторът на газоразпределителна мрежа извършва проучването по ал. 1 и
уведомява заявителя писмено за резултатите от него със становище за съгласие за
присъединяване или с писмен мотивиран отказ в срок до 20 работни дни от подаване на
заявлението за присъединяване, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по
електронен път.“.
2. Създава се алинея 5 със следното съдържание:
„(5) 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.“
§ 24. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. Операторът на газоразпределителна мрежа създава досие на
присъединените обекти към газоразпределителната мрежа, в което се съхраняват
документите за присъединяване.“.
§ 25. В глава трета се създава нов Раздел IIа с чл. 35а:
„Предоставяне на изходни данни, необходими за проектирането и за
присъединяване към газоразпределителните мрежи по чл. 140а, ал. 4 от ЗУТ
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 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, очакваната минимална и максимална годишна
консумация на природен газ, както и режим на потребление (целогодишно или сезонно);
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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 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 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 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.“.
§ 26. В глава трета се създава нов Раздел IIб с чл. 35б – 35д:
„Проучване за присъединяване към газоразпределителната мрежа в случаите на
влязла в сила виза за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ
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 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, 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
към момента 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.
(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;
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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.
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 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 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.
Чл. 35д. (1) След 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. се доказва нормативната допустимост на присъединявания обект;
4. техническите параметри и възможните 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. 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
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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 операторът на
газоразпределителна мрежа може да покани заявителя за преговори при условията на чл.
30, ал. 2.“.
§ 27. В чл. 36, ал. 1 след израза „чл. 34“ се добавя изразът „или чл. 35д“ и се създава
второ изречение със следното съдържание: „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.“.
§ 28. В чл. 37, ал. 1, т.1 след думата „условията“ се добавя изразът „и в сроковете“.
§ 29. В § 1 от Допълнителни разпоредби т. 5 думата „потребителите“ се заменя с
„клиентите“.
§ 30. В Приложение към чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В I. Общи изисквания към лицата по чл. 1, т. 1 се правят следните изменения:
а) В т. 1 изразът „адрес на управлението, заверено копие от съдебното решение за
регистрация“ се заличава;
б) В т. 2 изразът „Заверено копие от удостоверение за актуално състояние по
фирмена регистрация или“ се заличава;
в) Точка 5 се изменя така:
„5. Справка от кадастъра за координатите на присъединявания обект.“;
2. В VI. Специфични изисквания към дружество, получило разрешение за
производство на природен газ от възобновяеми източници се правят следните изменения:
а) Точка 3 се заличава.
б) В т. 4 изразът „Заверено копие от удостоверение за актуално състояние по
фирмена регистрация или“ се заличава.
§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
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