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ДОКУМЕНТ ЗА ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ  

 на промените в Бизнес правилата към Споразумението за междусистемна 
свързаност за ИТ Негру Вода 1/Kардам  

 
 

Член 1 – Определения 
 

 
Термините, използвани в настоящото Споразумение, имат следното значение: 
 

Активен ОПС означава един от двата съседни ОПС, който получава едностранните 
заявки, представени от МП, от негово име или от името на насрещен МП на съседен ОПС 
към когото активният ОПС изпраща едностранната заявка. За целите на това 
Споразумение за междусистемна свързаност, ТРАНСГАЗ  е активният ОПС. 

Бекхоул означава услуга по пренос на природен газ срещу основната посока на 

физическия поток. Страните изпълняват услугите по бекхоул преноса чрез салдиране на 

бекхоул заявката и задачите, свързани с преноса на газ от основния (физическия) поток. 

Услугите по бекхоул са прекъсваеми.  

Групиран капацитетен продукт означава стандартизиран капацитетен продукт, 
предлаган на непрекъсваема база,  който се състои от съответстващия входен и изходен 
капацитет от двете страни на ИТ Негру вода 1/Кардам. 

Капацитетен продукт означава определен капацитет за транспортиране за даден 
период от време в определена точка на междусистемно свързване. Предлаганият 
капацитет се изразява в kWh/д. Предполага се, че потока на газа през целия газов ден 
остава равномерен. Страните приемат, че референтните условия са 0°C за обем и 25°C за 
референтната температура на горене по подразбиране 

Общи решения за обмен на данни означава общата мрежа за данни, протоколите за 
обмен на данни и формата на данните за електронни комуникации. 
 
Контрагент означава всяка страна, с която всяка една от Страните обменя данни с цел 
изпълнение на Регламент (ЕО) № 715/2009, освен ако изрично не е посочено друго в 
настоящото Споразумение. 

Двустранна заявка означава заявката за доставка, представена от двойката МП, която 
успешно е резервирала капацитет в ИТ. 

Оператор надолу по транспортната система означава Страната, физически получаваща 
природния газ. За целите на настоящето Споразумение, БУЛГАРТРАНСГАЗ е операторът 
надолу по транспортната система. 
 
Извънредно събитие означава всяко непланувано събитие, което може за ограничен 
период от време да доведе до намаления в капацитета, които засягат количеството или 
качеството на газа в точките за междусистемно свързване с възможни последици върху 
взаимодействието между Страните както и между всяка от тях и нейните мрежови 
ползватели. 
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Времеви интервал (интервал) означава период от два часа, започващ от първия кръгъл 
час след поддаване на заявка, след който започва действителното изпълнение на 
заявката. 
 
Твърд капацитет означава капацитет за пренос на газ, чиято непрекъсваемост е 
гарантирана от оператора на преносна система;  
 
Газов ден означава  период от 5:00 до 5:00 UTC на следващия ден за зимно часово време и 
от 4:00 до 4:00 UTC на следващия ден, при лятно часово време. Референтната дата на 
всеки Газов ден е календарната дата, на която започва Газовия ден.  

Газова година означава периода от време, започващ на първи октомври от текущата 
година и приключващ на първи октомври следващата година. 
 
Количество газ изразено в енергийни единици при нормални референтни условия 
(kWh) означава енергийното съдържание на определен обем газ, изчислен като 
резултата от обема газ изразен в нормални референтни условия (t=0oС) без знаци след 
десетичната запетая (съкратено, не закръглено) умножен по Горната топлина на 
изгаряне (25/0)), изразен в нормални референтни условия с 6 знака след десетичната 
запетая. 
Горна топлина на изгаряне (GCV (25/0)) при нормални референтни условия се изчислява 
за реален газ по ISO 6976, като се вземат под внимание нормалните референтни условия 
и референтната температура на горене от 25 °C. Горна топлина на изгаряне се изразява в 
kWh/V0/m3. Страните използват тези данни при изпълнение на задълженията, посочени 
в настоящето Споразумение. 
 
За енергийни изчисления, GCV в kWh/V0/m3 се използва със закръгляне на шестата 
цифра след десетичната запетая, като се закръгля нагоре, в случай, че седмата цифра след 
десетичната запетая е 5 или повече и надолу, ако седмата цифра е 4 или по-малко. 

Прогнозна горна топлина на изгаряне (GCV) означава средно претеглената горна 
топлина на изгаряне, изчислена в ГИС Негру вода 1 като се използва ISO 6976, в газов ден 
Д-2, непосредствено предхождащ газов ден Д-1, в който се извършва процеса на 
сравняване за съответния газов ден (Д). Прогнозната горна топлина на изгаряне се 
изразява в КWh/m3 (референтна топлина на изгаряне 25°С, референтна температура на 
обем 0oC). 
 
Точката на роса по въглеводороди означава температурата, при която 
въглеводородите в газообразно състояние започнат да кондензират при определено 
налягане. 
 
Иницииращ оператор на преносна система означава Страната, която започва процеса 
на съгласуване, като изпраща необходимите данни на съгласуващия оператор на 
системата. За целите на настоящето Споразумение БУЛГАРТРАНСГАЗ е иницииращият 
оператор на преносна система. 

Точка за междусистемно свързване Негру вода 1/Кардам означава междусистемната 
връзка DN 1000 между газопровода Исакча 1 – Негру вода 1 и газопреносната система на 
БУЛГАРТРАНСГАЗ на румънско-българската граница близо до Негру вода/Кардам. 
Измерванията и/или определянето на количествата и качеството на газа доставен в ИТ се 
извършва в ГИС Негру вода в случай на физически поток от Румъния към България. 
  
Прекъсваем капацитет означава газов капацитет за пренос, който може да бъде 
прекъсван от оператора на преносна система в съответствие с условията, определени по-
долу. 
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Киловат час (kWh) е равен на 3.6 MJ. 

 
Правилото за по-малкото означава, че в случай на различни обработени количества от 
двете страни на дадена точка на междусистемно свързване, потвърденото количество ще 
бъде равно на по-малкото от двете обработени количества. 

Съгласуващ оператор на преносна система означава Страната, осъществяаща процеса 
на съгласуване и изпращаща резултата от този процес на иницииращия оператор на 
преносна система. За целите на настоящето споразумение, ТРАНСГАЗ е съгласуващият 
оператор на преносна система. 
 
Процес на съгласуване/сравняване означава процесът на сравняване и осигуряване на 
съответствие на обработените количества газ за ползватели на мрежата от двете страни 
на дадена точка на междусистемно свързване, който има за резултат потвърдени 
количества за ползвателите на мрежата. Заявките направени от мрежовите ползватели се 
изразяват в kWh/д по време на процеса на съгласуване. 
 
Измерено количество означава количеството газ, което според измервателното 
оборудване на Страната е транспортирано физически през дадена точка на 
междусистемно свързване за определен период от време. 

Газоизмервателна станция при ИТ Негру вода 1/Кардам (наричана по-долу 
„газоизмервателна станция“ или „ГИС Негру вода 1“) означава граничната измервателна 
станция собственост на Трансгаз. 
 
ГИС Негру вода 1 е проектирана, изградена и се експлоатира съгласно проектните 
спецификации и оперативните стандарти и процедури съгласно добрите и благоразумни 
практики в газовата промишленост, според международните стандарти (например EN и 
ISO) и в изпълнение на всички закони, правила и регламенти на всяка институция, имаща 
юрисдикция над това съоръжение. 
 
ГИС Негру вода 1 ще се използват за измерване и/или определяне на количеството и 
качеството на природния газ доставян от Румъния към България. 
 
Месец е периода от 5:00 UTC при зимно часово време, и 4:00 UTC при лятно часово време 
на първия ден на календарния месец и завършва със същия му час в първия ден от 
следващия календарен месец. 
 
Природен газ или газ е смес от въглеводороди (основно метан) и негорими компоненти 
в газообразно състояние, готови за пренос по тръбопроводите. 

Мрежови ползвател (МП) означава физическо или юридическо лице, което притежава 
капацитет за пренос в ИТ на базата на договор за пренос, сключен или с ТРАНСГАЗ и/или 
с БУЛГАРТРАНСГАЗ. Всеки мрежови ползвател получава уникален Идентификационен 
код от съответния Оператор. 
 
Код на мрежовия ползвател означава уникален идентификационен код, предоставян от 
Оператора на регистриран мрежови ползвател, който се използва за идентификация в 
процедурите и системите, администрирани от Оператора. 
 

Двойка мрежови ползватели означава съвместно обслужените, съгласно съответните 
Договори за пренос мрежови ползватели или група от мрежови ползватели от двете 
страни на ИТ. 
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Пасивен ОПС означава ОПС, който получава едностранната заявка, изпратена от 
активния ОПС. За целите на настоящото Споразумение за междусистемна свързаност, 
БУЛГАРТРАНСГАЗ е пасивният ОПС. 

Нормален кубичен метър (V(0)m3) e количеството газ, което при температура 0 градуса 
целзий (°C) и абсолютно налягане 1.01325 bar при липса на водни изпарения, заема обем 
от един кубичен метър (1 m 3). За целите на настоящето Споразумение, този обем се 
изчислява съгласно Приложение 7. 
 
Нормални референтни условия на температура, налягане и влажност, които ще се 
използват за измерване и изчислявания на природен газ са 273.15 (=0 °C) и 101.325 kPa (= 
1.01325 bar (абсолютна)) за реален сух газ. 
 
Сметка оперативно балансиране (СОБ) е обща сметка където дневната балансова 
позиция на двата ОПС в ИТ се записва. ТРАНСГАЗ е ОПС, отговорен за изчисляването на 
дневна база на дневната балансова позиция и общата балансова позиция и съответно 
актуализира СОБ. 

Общо дневно разпределено количество (TDAQD) означава количество определено 
като: 

TDAQD = ∑ QAl,F,i
D

i

− ∑ QAl,R,j
D

j

 

Where: 

QAl,F,i
D  е разпределеното количество, изразено в kWh (за дадена двойка 

мрежови ползватели в посока на основния поток, в газовия ден Д; 

QAl,R,j
D i е разпределеното количество, изразено в kWh (за дадена двойка 

мрежови ползватели в посока на реверсивния поток, в газовия ден Д); 

i, е двойката мрежови ползватели активни в посока на основния поток, в 
газовия ден Д; 

j, е двойката мрежови ползватели активни в посока на реверсивния поток, в 
газовия ден Д; 

Дневна балансова позиция (ДБП) означава количество, измерено на дневна база за 
всеки газов ден Д за периода на изпълнение на процедурата за разпределение Сметка 
оперативно балансиране (СОБ). Изчисляването на ДБП за конкретния ден Д се извършва 
по следната формула: 

DBPD = TDAQD − QM
D  

където: 

D

MQ  е измереното количество, изразено в кWh от физическия поток през ИТ 

по основната посоката на потока през газов ден ДD; 
TDAQD е общото дневно разпределено количество през газов ден Д; 

Обща балансова позиция (ОБП) означава реалната акумулация на ДБП за няколко 
поредни дни. Изчислението на ОБП за всеки газов ден Д от периода на изпълнение на 
процедурата за разпределение по СОБ се извършва както следва: 

1. За първия газов ден Д от изпълнението на процедурата за разпределение по СОБ, 
ОБП е определена да е равна на ДБП, изчислена за този газов ден Д. 

2. За всеки следващ газов ден Д и до (и включително) последният газов ден от 

периода на изпълнение на процедурата за разпределение по СОБ, ОБП за газовия 



   Стр. 5 oт 9 

ден Д се изчислява като алгебрична сума от ОБП на газов ден Д-1 и ДБП за дадения 

газов ден Д. 

Отрицателна ОБП означава, че БУЛГАРТРАНСГАЗ е задлъжнял към нулевата балансова 
позиция с количество равно на абсолютната стойност на ОБП. Положителна ОБП 
означава, че ТРАНСГАЗ е задлъжнял към нулевата балансова позиция с количество равно 
на стойността на ОБП. 

Ограничителен диапазон (ОД) означава допустимият обхват на стойностите на общата 
балансова позиция (ОБП). 
 
Обработено количество означава количеството природен газ, определено от Страните, 
което е съобразено със заявката (съответно коригиращата заявка) на мрежовия 
ползвател и договорните разпоредби, определени в съответния договор за пренос. 
 
Потвърдено количество означава количеството природен газ, потвърдено за подаване в 
Ден в ИТ, като се вземат предвид заявените количества за този Ден от двете страни на ИТ, 
както и процеса на съгласуване, използван за сравняване и осигуряване на съответствие 
на количествата природен газ, заявени от МП за пренос в ИТ. 

Едностранна заявка означава заявката за доставка, представена на активния ОПС от МП, 
който успешно е резервирал групиран капацитет в ИТ. 

Стандартен кубичен метър (V(20)/m3): е количеството газ, което при температура 20 
градуса Целзий (°C) и абсолютно налягане 1.01325 bar, при липса на водни изпарения 
заема обем от един кубичен метър(1 m3). 
 
Управлявана разлика означава разликата между количеството газ, планирано за 
подаване от Страните, и измереното количество в точка на междусистемно свързване. 
 
Време: цялата информация по отношение на времето се изразява в UTC INT NC, освен в 
таблиците за графика на съгласуване (където времето е Централно европейско време 
(CET)). 
 
Оператор нагоре по транспортната системата означава Страната, която физически 
доставя природния газ. За целите на настоящето Споразумение, ТРАНСГАЗ е операторът 
нагоре по транспортната система. 

Точката на роса по вода е температурата, при която водните изпарения в газообразно 
състояние, започнат да кондензират при определено налягане. 
 
Работен ден означава всеки ден с изключение на събота, неделя, официални празници в 
Румъния и България и почивни дни въз основа на правителствено постановление. 
Официални празници и други отбелязвани почивни дни се съобщават от двете страни 
помежду им. Съобщения обхващащи празниците през следващата календарна година се 
изпраща в писмена форма до 1 декември на предходната календарна година. 
 
Работни часове: за ТРАНСГАЗ ще бъде от 5:00 UTC до 13:00 UTC при зимно часово време 
(от последната неделя на октомври до последната неделя на март и 4:00 UTC до 12:00 UTC 
при лятно часово време (от последната неделя на март до последната неделя на 
октомври). За БУЛГАРТРАНСГАЗ, ще бъде от 6:30 UTC до 15:00 UTC при зимно часово 
време (от последната неделя на октомври до последната неделя на март и 5:30 UTC до 
14:00 UTC при лятно часово време (от последната неделя на март до последната неделя 
на октомври). 
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Член 7 – Бизнес правила 

 

7.1 Организация и актуализация на мрежови ползватели 

Редовно и във възможно най-кратки срокове, но преди преноса, планиран от новия 
мрежови ползвател, се обсъждат кодовете на новия мрежови ползвател за газопровода 
Исакча 1 – Негру вода 1 и/или съответно преносната система на БУЛГАРТРАНСГАЗ: 

 ТРАНСГАЗ съобщава на БУЛГАРТРАНСГАЗ списъка с кодове на мрежовите 
ползватели (съгласно Приложение 1А), които ще се използват от мрежовите 
ползватели за заявяване на количества газ за пренос по газопровода Исакча 1 – 
Негру вода, а 

 БУЛГАРТРАНСГАЗ съобщава на ТРАНСГАЗ списъка с кодове на мрежовите 
ползватели (съгласно Приложение 1Б), които ще се използват от мрежовите 
ползватели за заявяване на количества газ за пренос в преносната система на 
БУЛГАРТРАНСГАЗ; 

7.2. Процедура по сравняване  
 

а) Мрежовите ползватели (МП), активни от двете страни на ИТ, имат право да 

подават до БУЛГАРТРАНСГАЗ и ТРАНСГАЗ двустранна заявка за газов ден Д, не по-

късно от 13:00 UTC (при зимно часово време) и 12:00 UTC (при лятно часово 

време) за газов ден Д-1.  

б) МП подават всички едностранни (коригиращи) заявки до ТРАНСГАЗ в 
сроковете, посочени в подточки а) и ж) най-късно.  

в) Всички едностранни (коригиращи) заявки се препращат до БУЛГАРТРАНСГАЗ 

от ТРАНСГАЗ за обработване, като се използва DELORD - ANC съобщение в 

съответствие с Edig@s формат. Това се извършва в технически възможно най-

кратко време, но не по-късно от началото на следващия кръгъл час, след като 

е подадена коригираща заявка от МП до ТРАНСГАЗ. Ако едностранна 

(коригираща) заявка е препратена на БУЛГАРТРАНСГАЗ от ТРАНСГАЗ за 

обработка след началото на следващия кръгъл час, както БУЛГАРТРАНСГАЗ, така 

и ТРАНСГАЗ започват да я обработват в следващия цикъл на коригиращи заявки, 

за да се избегнат недоразумения и като се има предвид използването на 

автоматизирани процеси в съответните информационни системи. 

г) До 13:45 UTC (зимно часово време) и 12:45 UTC (лятно часово време) в газов 
ден Д-1 БУЛГАРТРАНСГАЗ изпраща на ТРАНСГАЗ DELORD съобщение в 
съответствие с Edig@s-XML формат относно обработените количества за 
доставка/вземане за Газов ден Д в ИТ от двойката МП. Приема се че 
обработените количества са равномерно разпределени в рамките на Газов 
ден Д. 

д) ТРАНСГАЗ извършва процедура по съгласуване на обработени количества за 
доставка/вземане в ИТ за всяка двойка мрежови ползватели и в рамките на 45 
минути след получаване на съобщението по точка „г“, се изпраща DELRES 
съобщение до БУЛГАРТРАНСГАЗ в съответствие с формата Edig@s-XML. В 
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случай на разлика в обработените количества от двете страни на ИТ, се 
прилага „правилото за по-малкото“. 

е) До 15:00 UTC (зимно часово време) и 14:00 UTC (лятно часово време) в Газов 
ден Д-1, Страните информират своите мрежови ползватели относно 
потвърдените количества. Мрежови ползватели, подали едностранни заявки , 
се уведомяват от ТРАНСГАЗ относно техните потвърдени количества. 

ж) МП, активни и от двете страни на ИТ, имат право да подават коригиращи 
заявки между 15:00 UTC (зимно часово време) и 14:00 UTC (лятно часово 
време) в газов ден Д-1 и 02:00 (зимно часово време) и 01:00 UTC (лятно часово 
време) в газов ден Д. Страните започват цикъл по коригиращи заявки в 
началото на всеки час между 16:00 UTC (зимно часово време) и 15:00 UTC 
(лятно часово време) в газов ден Д-1, и 02:00 UTC (зимно часово време) и 
01:00  UTC (лятно часово време) в газов ден Д. По време на всеки цикъл за 
коригиращи заявки се прилага процедурата за съгласуване и уведомлението 
съгласно „г“ и „д“. За коригиращи заявки се прилага интервал от два часа 
преди началото на изпълнението на заявката.  

з) Два часа след кръглия час следващ получаване на искането (ията) на 
мрежовите ползватели за коригиращи заявки, Страните информират своите 
мрежови ползватели за потвърдените количества. Мрежови ползватели, 
подали едностранни коригиращи заявки, се уведомяват от ТРАНСГАЗ относно 
техните потвърдени количества. 

и) Страните имат право да откажат едностранна/двустранна коригираща заявка 
в рамките на деня (Д), изпратена от техния мрежови ползвател, в случай  че 
същата се различава с повече от 15% от последното потвърдено количество 
за ден напред (Д-1). Последното потвърдено количество за ден напред (Д-1) 
означава последното количество, потвърдено преди началото на газов ден Д. 

й) Страните имат право да откажат едностранна/двустранна коригираща заявка 
в рамките на деня (Д), изпратена от техния мрежови ползвател, в случай че 
същата се различава с повече от 3% от последното потвърдено количество в 
рамките на деня (Д) или от потвърденото количество за ден напред (Д-1) в 
случай на първа подадена коригираща заявка в рамките на деня (Д) от МП.  

к) В случай че едностранна/двустранна коригираща заявка е отказана от ОПС , 
Страните използват последното потвърдено количество на мрежовия 
ползвател, ако има такова. 

л) В случай, че БУЛГАРТРАНСГАЗ не изпрати на ТРАНСГАЗ, до изтичане на срока, 
посочен в подточка г) по-горе обработените количества (DELORD) за газов ден Д, 
те ще бъдат считани от ТРАНСГАЗ за равни на нула (0) при изпълнение на 
процедурата по сравняване. 

м) В случай, че БУЛГАРТРАНСГАЗ не изпрати на ТРАНСГАЗ, в рамките на определен 
цикъл на коригиращи заявки, до изтичането на срока, посочен в подточка ж) по-
горе, обработените количества (DELORD) за газов ден Д, при изпълнение на 
процеса на сравняване ТРАНСГАЗ ще използва последните обработени количества 
за газов ден Д, изпратени от БУЛГАРТРАНСГАЗ на ТРАНСГАЗ. 

н) В случай, че ТРАНСГАЗ не изпрати потвърдените количества (DELRES) в резултат 
на процеса на сравняване на заявката за ден напред за газов ден Д на 
БУЛГАРТРАНСГАЗ до изтичане на срока, посочен в подточка д) по-горе, 
потвърдените количества (DELRES) се смятат за равни на нула (0). 

о) В случай, че ТРАНСГАЗ не изпрати потвърдените количества (DELRES) за газов ден 
Д на БУЛГАРТРАНСГАЗ в рамките на определен цикъл на коригиращи заявки до 
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изтичането на срока, посочен в подточка д) по-горе, последните потвърдени 
количества (DELRES) ще се считат за потвърдени количества (DELRES) за този 
цикъл на коригиращи заявки в резултат на процеса на сравняване. 

п) Процесът на сравняване по член 7.2 се извършва, като се използва формата 
Edig@s-XML. Страните полагат усилия да предоставят допълнителен метод за 
обмен на данни за целите на процеса по съгласуване чрез уеб интерфейс 
НТТР/S протокол. Съгласуван е временен метод за обмен на данни на база на  
документи (Приложение 2, Приложение 3, Приложение 2A) и ще се изпълнява от 
Страните, докато не се изпълни горепосочения метод за обмен на данни.  

 

Член 8 – Разпределение 

8.1 При процедурата за разпределение СОБ, количеството природен газ, разпределено за 
Газов ден Д на двойка мрежови ползватели в ИТ трябва да е равно на потвърденото 
количество природен газ за предаване/вземане за този Газов ден Д на посочената 
двойка мрежови ползватели съгласно чл. 7.2. 

                             𝑄𝐴𝑙,𝐹,𝑖
𝐷 = 𝑄𝐶,𝐹,𝑖

𝐷  

 и  

                              𝑄𝐴𝑙,𝑅,𝑗
𝐷 = 𝑄𝐶,𝑅,𝑗

𝐷  , 

Където: 

𝑄𝐶,𝐹,𝑖
𝐷  е потвърденото количество за дадена двойка мрежови ползватели в 

основната посока на потока през газов ден Д; 

𝑄𝐶,𝑅,𝑗
𝐷   е потвърденото количество за дадена двойка мрежови ползватели в 

реверсивната посока на потока през газов ден Д; 

𝑄𝐴𝑙,𝐹,𝑖
𝐷  е разпределеното количество за дадена двойка мрежови ползватели в 

основната посока на потока през газов ден Д;  

𝑄𝐴𝑙,𝑅,𝑗
𝐷  е разпределеното количество за дадена двойка мрежови ползватели в 

реверсивната посока на потока през газов ден Д  

i, е двойката мрежови ползватели, активна в основната посока на потока 
през газов ден Д; 

j, е двойката мрежови ползватели, активна в реверсивната посока на 
потока през газов ден Д; 

 

Член 9 – Сметка оперативно балансиране 

9.1 Страните поемат ангажимент да полагат усилия, за да поддържат равенство между 
потвърдените количества и реално измерените количества в ИТ, за да поддържат 
ОБП възможно най-близка до нула и за да гарантират, че ограничителният 
диапазон (ОД), посочен в т.9.2. не е нарушен. 

9.2 Ограничителният диапазон (ОД) е определен по неговата долна гранична стойност, 
която е определена на ........................... kWh, а горна гранична стойност е определена на 
........................... kWh. Долната и/или горната гранична стойност на ОД може да се 
промени при взаимно съгласие от страна на ТРАНСГАЗ и БУЛГАРТРАНСГАЗ в случай 
на обосновани експлоатационни нужди включващи, но не само: 

а) извънредни ситуации; 
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б) непланирани ремонтни дейности; 

в) планиран поток под минималното измерване и/или граници за контрол на 
потока на ГИС Негру вода 1; 

г) увеличаване или намаляване на техническия капацитет на ИТ. 

9.3 Страните могат оперативно да се договорят за следното: 

(a) временно да разширят границите на ОД за определен брой последователни 
газови дни. Увеличаването на СОБ може да бъде изискано или преди края на газов 
ден Д, когато стане ясно, че такава ситуация ще настъпи (по този начин 
своевремнно се взимат необходимите мерки) или след изтичане на газовия ден Д 
и вече са известни точните количества, които надвишават СОБ. Исканията и 
одобренията за временното увеличаване на границите на СОБ се представят на 
другата Страна в писмена форма по електронна поща. Допълнителна информация 
може да бъде разяснена предварително по телефон. В електронното писмо, с което 
се иска увеличаването на границите, трябва да се посочи срок, в рамките на който 
искащата Страна ще направи усилия да възстанови ОБП в нормалните граници на 
СОБ, посочени в параграф 9.2. Одобрението трябва да се получи от искащата 
страна преди UTC 8:30 (зимно време) и UTC 7:30 (лятно време) на газов ден Д+1, 
така че да се спазят сроковете за разпределение на количествата. Двете Страни 
назначават свои представители и информация за контакт (адреси на електронна 
поща, телефони и имена, ако е приложимо), които са упълномощени да изискват и 
одобряват временно увеличаване на границите на СОБ за определен период от 
време. Двете Страни взаимно се уведомяват своевременно за настъпването на 
промени в списъка на упълномощените представители и тяхната информация за 
контакт.  

или  

б) преустановят изпълнението на СОБ процедурата за разпределение, като приложат 
процедурата за пропорционално разпределение съгласно т. 8.4. за всеки газов ден 
Д, в края на който общата балансова позиция не е в рамките на ограниченията на 
ограничителния диапазон. Всеки газов ден Д, в който се прилага 
пропорционалната процедура за разпределение, СОБ се актуализира, като се 
изчислява общата балансова позиция, като се отчете факта, че дневната балансова 
позиция е равна на нула (0). 

9.4 ТРАНСГАЗ всекидневно изпраща на БУЛГАРТРАНСГАЗ ACCSIT уведомление 
(Документ за състоянието на сметката, в който се съдържа общата балансова 
позиция в съответствие с формата Edig@s-XML не по късно от 8:30 UTC (зимно 
часово време) и 7:30 UTC (лятно часово време) в газовия ден Д+1. 

 

Член 11 – Разпределение и СОБ отчети 

 

11.1 Окончателното разпределение на количества природен газ за всеки Газов ден за 
месец М, както и за всяка двойка мрежови ползватели, въз основа на валидни 
измервания, се извършва до 13:00 UTC (зимно часово време) и 12:00 UTC (лятно 
часово време) на четвъртия календарен ден от месеца непосредствено следващ 
месеца М. 

 


