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ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВИРТУАЛНА ТЪРГОВСКА ТОЧКА (ВТТ) 
№…./2017 

 

Днес, ............................ г., в гр.София,  

МЕЖДУ: 

"..............................", със седалище и адрес на управление: 

........................................, с ЕИК ................................, представлявано от 

................................ – ....................... Управител/ Изпълнителен директор, наричан по-

долу Мрежови ползвател (МП) или търговец на природен газ, накратко  

„Участник“ 

 

и 

 

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, със седалище и адрес на управление, гр. София 1336, бул. 

"Панчо Владигеров" № 66, регистрирано по ф д. № 16439/2006 г. по описа на 

Софийски градски съд, с ЕИК 175203478 и идентификационен № по ЗДДС 

BG175203478, представлявано от Георги Гегов - Изпълнителен Директор, наричано по-

долу  „Балансьор” и/ или „Оператор на газопреносна система“,  

 

заедно наричани по-долу "Страните", 

ДЕКЛАРАЦИИ 

Преносният оператор е собственик и оператор на (НГПМ/ГМТП) на територията на 

Република България и осъществява услуги по пренос на природен газ, въз основа на 

лицензии, издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) 

и в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, подзаконовите нормативни 

актове и други правила, приети въз основа на него и е определен за Балансьор на 

двете балансови зони. Под „Оператор“ и „Балансьор“ по настоящия Договор ще се има 

предвид „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

 

Настоящият договор се сключва в съответствие с чл. 24 (1) от  Правила за балансиране 
на пазара на природен газ, приети от Комисията за енергийно и водно регулиране. 

Като взеха предвид горното страните се споразумяха за следното: 
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1.     ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. Въз основа на този договор МП/търговецът става регистриран участник на ВТТ 
чрез Информационната платформа, предвидена от Оператора, като получава право да 
използва услугите свързани с ВТТ. 

1.2. Участниците могат да продават и купуват природен газ, използвайки ВТТ за 
съответната балансова зона, в т. ч. с цел минимизиране на дисбалансите по своите 
балансови сметки. 

1.3. Договарящите страни определят начина и сроковете за уреждане на покупката и 
продажбата на природен газ, както и цените на сделките чрез инструментите за 
двустранна търговия. 

1.4. При необходимост от предприемане на балансиращи действия от страна на 
Оператора, той също може да търгува природен газ на ВТТ, както и да закупува газ за 
технологични нужди на нея. 

1.5. Сделките за покупка и продажба на природен газ във ВТТ са по свободно 
договорени между страните цени. 

1.6 За нуждите на този Договор под „транзакция“ и „сделка за смяна на собствеността“ 
се има предвид едно и също действие. 

 

1.7. За неуредените клаузи в настоящия договор се прилага националното 
законодателство  и подзаконовите нормативни актове.  
 

2.  СТРУКТУРА НА ВТТ 

2.1. Участникът може да извършва транзакции с природен газ (покупка и продажба) 
във ВТТ, като: 

2.1.1. Декларира индивидуална транзакция на газ между балансовия си 

портфейл и балансовия портфейл на друг участник; 

 

2.1.2. Сключи сделка за прехвърляне на собствеността на газ между балансовия 

си портфейл и Балансьора.  

2.2. При използване на услугите на ВТТ предмет на транзакциите са краткосрочни 
стандартизирани продукти за смяна на собствеността на газа за ден напред и в 
рамките на деня . Услугата за достъп до ВТТ може да се използва само от участници, 
които са страна по Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране с 
Балансьора. 

 

3.  УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА СДЕЛКА. ЗАЯВЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА 
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3.1. Участникът на ВТТ е длъжен да декларира предварително пред Балансьора 
транзакция във виртуалната точка, съгласно начина и сроковете определени в този 
Договор. Балансьорът разглежда само уведомленията за сделка, изготвени в 
съответствие с разпоредбите на Правила за балансиране на пазара на природен газ, 
одобрени от КЕВР. 

3.2. Транзакцията се декларира от двамата участника, участващи в сделката, като в 
случай, че Балансьорът не получи и двете уведомления за сделка транзакцията не се 
разглежда.  

3.3. Времето за обработка на уведомленията за сделка от Оператора е до два часа от 
получаването на последното уведомление, след което на регистрираните ползватели 
се изпраща потвърждение по електронната поща. Количествата по получените две 
уведомления не може да се различават. 

3.4. Количеството природен газ, посочено в потвърждението по чл. 3.3., следва да 
бъде включено в дневна заявка или в дневна коригираща заявка от страна и на 
двамата участника в сделката.  

3.5. На основание горепосочените действия Балансьорът регистрира така извършената 
транзакция на участващите в нея страни и отразява резултата в балансовите им 
портфолиа. 

3.6. Прехвърлянето на собствеността на природния газ между две балансови 
портфолиа на регистрирани участници на ВТТ в рамките на една зона за балансиране 
се извършва чрез подаване на уведомления за сделка за продажба и за сделка за 
покупка, подавани до Балансьора за съответния газов ден – за ден напред или в 
рамките на газовия ден.  

3.7. Всеки регистриран участник на ВТТ може да подаде уведомление за сделка в газов 
ден, независимо дали е подал заявка за пренос на входни и изходни точки за същия 
газов ден. 

3.8. Срокът за подаване от страна на МП/търговецът и за разглеждане, сравняване и 
потвърждение от страна на Балансьора на Уведомление за сделка за ден напред е 
съгласно срока за подаване на заявка за пренос, съгласно Правилата за балансиране 
на пазара на природен газ.  

3.9. Сроковете за корекция и/или оттегляне на Уведомление за сделка от страна на 
МП/търговците и тяхната обработка, сравняване и потвърждение от страна на 
Балансьора са съгласно сроковете за подаване на коригираща дневна заявка, съгласно 
Правилата за балансиране на пазара на природен газ. Корекцията и/ или оттеглянето 
следва да се отрази със съответните коригиращи дневни заявки и от двата участника. В 
случай, че това не бъде изпълнено транзакцията не се разглежда. 

3.10 Всяко уведомление за сделка на ВТТ трябва да съдържа най-малко следните 
данни: 

а) сделка ID (уникален номер); 

б) газовия ден, за който се търгува природния газ; 
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в) контрагенти (кодове)/съответните балансови портфолиа; 

г) дата и час на сключване на сделката; 

д) тип сделка (покупка/продажба); 

е) количество [....] КWh; 

4.  ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА ПЛАТФОРМА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ 

ОПЕРАТОРА ЗА ВТТ  

4.1. За подаване на Уведомления за сделка, както и друга оперативна комуникация 
Участникът трябва да използва информационната платформа. 

4.2. Участникът има достъп и използва информационната платформа чрез лични 
идентификационни елементи (електрони сертификати и парола), определени от 
Оператора. Участникът не може да преотстъпва на  трети страни личните си 
идентификационни елементи за ползването на ВТТ . 

4.3. Операторът гарантира работата на информационната платформа, като полага 
надлежна професионална грижа. Операторът не носи отговорност за грешки при 
договарянето на транзакциите в резултат от грешки или неизправност на 
информационната платформа. 

4.4. Операторът извършва планирани и операции по поддръжка, модернизация и др., 
които биха могли да доведат до временна невъзможност за използване на 
информационна платформа. Операторът обявява подобни операции на всички 
участници най-малко 8 дни преди началото им. 

4.5. В случай на извършване на непланирана поддръжка, Операторът уведомява 
участниците във възможно най-кратък срок. Изпълнението на тези дейности може да 
доведе до временна невъзможност за използване на информационната платформа. 

4.6. В случаите по чл. 4.4 и чл. 4.5. алтернативните информационни канали за 
подаване на информация за сделките на ВТТ (уведомления за сделка, заявка и 
повторна за заявка) от страна на МП/ търговец на газ са се извършва, съгласно Глава 4 
от Правила за балансиране на пазара на природен газ, одобрени от КЕВР. 

4.7. Операторът не носи отговорност за временна невъзможност за използване на 
информационната платформа, при извършване на дейностите по чл. 4.4 и чл. 4.5.  

5.  ОТГОВОРНО ЛИЦЕ 

5.1. За изпълнението на настоящият договор участникът упълномощава свой 
представител ………………………… 
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5.2. Всички писмени документи получени от Оператора, подписани от отговорното 
лице или съответният електронен сертификат са задължителни за участника по този 
договор. 

 6.  ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ 

6.1. Участникът заплаща на Оператора годишна такса за участие на ВТТ. 

6.2. Годишната такса се определя в края на всяка календарна година за следващата на 
база на планираните разходи на Оператора за поддръжка и развитие на 
информационната платформа ВТТ. 

6.3. Годишната такса се публикувана на интернет страницата на Оператора.   

6.4. Годишната такса се заплаща еднократно в срок до 15 януари след представяне на 
фактура от страна на Оператора. 

6.5. Новорегистрирани участници на информационната платформа по отношение на 
сделки на ВТТ заплащат такса за участие за текущата година в размер равен на 
частното от оставащите дни в годината след началото на регистрирано участие във 
ВТТ и броя на дните в годината умножено по определената такса за участие на ВТТ за 
текущата година. Таксата е дължима в срок от пет работни дни след предоставяне на 
фактура от страна на Оператора. 

6.6. В случай, че Участникът не заплати дължимата сума в сроковете по чл. 6.3 и 6.4, 
то той дължи на Оператора неустойка, в размер на законната лихва върху 
неиздължената в срок сума, за целия период на забавата, включително деня на 
окончателното плащане. 

6.7. В случай, че Участникът  не заплати дължимата по силата на този Договор сума, в 

срок от 30 дни от датата, на която е следвало да плати, след едноседмично 

предизвестие Операторът има право да прекрати участието му в Информационната 

платформа  по отношение на сделките на ВТТ, и съответно настоящият Договор. 

6.8. В случаите по чл.6.6 възстановяване на участието на ВТТ става в 30 дневен срок 

след погасяване на всички дължими суми, включително и лихвите за забава по чл. 6.5. 

6.9. За календарната 2017 г. не се начислява такса за участие на ВТТ. 

7.  ОТГОВОРНОСТ 

7.1. Участникът е отговорен за верността и точността на данните, които вписва в 
електронната система.  
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7.2. Участникът е отговорен за съдържанието на съобщението и за сключените 
транзакции във ВТТ, включително транзакции, сключени чрез достъп до 
информационната платформа. 

7.3. Участникът е длъжен да следи за сигурността на лични идентификационни 
елементи. Операторът не носи отговорност за всяка злоупотреба с лични 
идентификационни елементи.  

7.4. В случай на злоупотреба с лични идентификационни елементи, след получаване на 
уведомление за злоупотреба, Операторът незабавно анулира личните 
идентификационни елементи. 

7.5. Операторът записва декларираните транзакции по подходящия начин. Операторът 
не носи отговорност за физическата доставка на природен газ или за плащането на  
природен газ на продавача. 

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВИРТУАЛНА 

ТЪРГОВСКАТОЧКА (ВТТ) 

  

8.1. Операторът може да прекрати с писмено предизвестие  настоящия договор, в 

случай, че Участникът не заплати в срок дължимите задължения към Оператора, 

произтичащи от настоящият договор. 

9.  ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

 
9.1. Страните се съгласяват да не разкриват на трети страни информация, придобита в 
резултат на настоящия договор, освен в случаи, предвидени в приложимите 
регламенти. Балансьорът може да публикува данни за транзакцията в обхвата и 
начина, предвиден в приложимите регламенти. 
 

10.  СРОК НА ДОГОВОРА 

 
10.1. Договорът се сключва за газова година 2017/2018 г. 
 
10.2. Договорът е сключен на датата на подписването му от двете страни и влиза в 
сила на ................... 
 
10.3. Участникът може да прекрати договора за ползване на ВТТ по всяко едно време с 
писмено уведомление. Договорът за членство във ВТТ се прекратява не по-късно от 5 
работни дни от датата, на която Операторът получи уведомлението за прекратяване. 

 

11.  РАЗНИ 
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11.1. Страните полагат усилия за уреждане на спорове по взаимно съгласие, в 
противен случай разрешаването на спорове е в компетенцията на съда. Настоящият 
договор се управлява от българското законодателство. 
 
11.2. Договорът е изготвен в 2 (два) екземпляра на български език. Всяка страна по 
договора получава 1 (един) екземпляр. 
 
 

ЗА УЧАСТНИКА:    ЗА ОПЕРАТОРА: 

    Георги Гегов  

    


