РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ГАЗОПРЕНОСНИТЕ МРЕЖИ
НА БУЛГАРТРАНСГАЗ
Предоставянето на достъп до газопреносните мрежи на ''Булгартрансгаз'' ЕАД 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 „Булгартрансгаз” ЕАД
и да сключат договор за пренос следва да подадат Заявление за предоставяне на
достъп до газопреносните мрежи на Булгартрансгаз (по-долу Заявлението), по образец,
публикуван на интернет-страницата на Булгартрансгаз:
https://www.bulgartransgaz.bg/files/useruploads/files/pravno/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D
0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4
%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF_2017%20(1).doc
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 газопреносната 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 №2 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 Булгартрансгаз:
Гр. София 1336,
ж.к. Люлин 2
бул. Панчо Владигеров №66,

или по електронен път, на следния е-mail: access@bulgartransgaz.bg
Документите се представят в оригинал на езика, на който са издадени, придружени с
превод на български или английски език. Преводът следва да е удостоверен с Apostil
съгласно Хагската конвенция от 1961г. и заверен от заклет (регистриран) преводач.
Булгартрансгаз ще извърши проверка за съответствие с изискванията на чл.2 от
Правилата за достъп, на база представените документи. Проверката се извършва по
реда на чл.10а от Правилата. В случай, че заявителят отговаря на изискванията за
достъп ще получи уведомление по е-mail, че има право на достъп и може да участва в
аукциони за разпределение на капацитет, обявени от Булгартрансгаз на RBP.
Проверката за съответствие с изискванията на Правилата е с валидност до 6 месеца от
уведомлението за получаване на правото на достъп до газопреносната мрежа.
В посочения 6 месечен срок лицето има право да подава заявки за резервиране на
капацитет на Платформата за резервиране на капацитет (RBP), съответно да участва в
процедурите за разпределение на капацитет за пренос.
В случай, че Ви бъде разпределен капацитет на RBP в тридневен срок от приключване
на процедурата ще ви бъде предоставен проект на договор за пренос или
допълнително споразумение към вече сключен договор, в съответствие с писменото
потвърждение от RBP за разпределен капацитет на заявените входни и/или изходни
точки.
Договор за достъп и пренос на природен газ е публикуван на интернет-страницата на
Булгартрансгаз тук:
https://www.bulgartransgaz.bg/files/useruploads/files/amd/Contracts_2018/Contract_transm
ission.pdf
Моля да отбележите, че до въвеждане на входно-изходния тарифен модел
Булгартрансгаз предлага дневен продукт само като допълнение към вече сключени
договори за месечен, тримесечен и годишен продукт.
Също така, съгласно чл.10б, ал.14 от Правилата заявки за пренос по сключен договор
за пренос се изпълняват само след представени доказателства за осигурени количества
природен газ на входната точка на газопреносната мрежа.

