
ПЕРИОДЕЧНОСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ, НА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ 

Наименование / вид на газовото съоръжение или инсталация (ГИ) 

Периодичност на прегледите 

Периодичен технически 

преглед 

Технически 

преглед с 

изпитване 

I. 

Газови съоръжения и инсталации за природен газ: 

> Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на 

бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови 

съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, 

жилищни и обществени сгради. 

> Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и 

съоръженията към тях. 

веднъж на 12 месеца 

(пропускат се само 

годините в които се 

извършват периодични 

технически прегледи с 

изпитване на якост и 

плътност) 

най-малко веднъж 

на 10 години 

Газови уреди, работещи с природен газ. веднъж на 2 години - 

II. 

Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове: 

> Съоръжения, газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, бутилкови 

инсталации, сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с 

втечнен въглеводороден газ газови уреди или котли в административни, жилищни и 

обществени сгради. 

веднъж на 8 години 

на 8 години при 

всеки технически 

преглед 

Газови уреди, работещи с втечнени въглеводородни газове. веднъж на 12 месеца 12 месеца 

Най-малко веднъж на 12 месеца се извършва външен оглед и функционални проверки на газопроводите, газовите съоръжения, газовите 

инсталации и бутилковите инсталации за втечнени въглеводородни газове без спиране на експлоатацията им. 

Допуска се удължаване до 6 месеца на сроковете за периодична проверка по писмено заявление на ползвателя на газопровода, газовото 

съоръжение, газовата инсталация, горивната уредба или бутилковата инсталация, в което той предлага нова дата за извършване на периодичния 

преглед и технически и организационни мерки за осигуряване на безопасната експлоатация в този срок. 

Технически прегледи извън регламентираната периодичност, независимо от това дали е изтекъл съответния срок от извършения 

технически преглед след регистрирането или от последния периодичен преглед: 

- след всяко преустройство на газовите съоръжения и инсталации за природен газ; 

- когато не са експлоатирани повече от 12 месеца; 

- след подмяна или ремонт на елементи под налягане; 

- по искане на ползвателя на съоръжението. 


