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ТАБЛИЦА 
 

за отразяване на постъпилите предложения и възражения по проект на Правила за балансиране на пазара на природен газ 

(ПБППГ), приет с решение по Протокол № 70 от 08.05.2019 г., т. 2 от закрито заседание на КЕВР 
 
 

№ Разпоредба/ 

Наименование 

на 

заинтересова 

ното лице 

Съществуващ текст в 

проекта на ПБППГ 

Предложение за 

изменение и 

допълнение 

Мотиви на 

заинтересованото лице 

Мотиви за приемане/ 

отхвърляне на 

предложенията 

1. 

Чл. 1, т. 8  

Българска 

газова 

асоциация 

(БГА) 

 

Чл. 1 Тези правила 

определят: 

………………….. 

т. 8 реда и начина за 

използване на Платформа 

за търговия за 

осъществяване на сделки 

с природен газ. 

 

 

Да отпадне В измененията се 

регламентират условия за 

функциониране на 

Платформата за търговия, 

които не са в пряка връзка с 

балансирането на пазара. 

Същите следва да се 

регламентират в Правилата 

на съответната платформа и 

Правилата за търговия. 

Не се приема, тъй като 

Платформа за търговия 

следва да се въведе 

съгласно Регламент (ЕС) № 

312/2014 на Комисията от 

26 март 2014 г. за 

установяване на Мрежов 

кодекс за балансиране на 

газопреносни мрежи 

(Регламент (ЕС) № 

312/2014), чрез който се  

определят правилата за 

балансирането на пазара на 

газ.  

ПБППГ не определят 

правилата на съответната 

платформа за търговия, 

нито условията за нейното 

функциониране. 

С оглед яснота, текстът на 

т. 8 се изменя така:  

„общи правила за участие 

на Платформа за търговия 

с природен газ“.    
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2. 
Чл. 2, т. 3  

БГА 

т. 3 ползвателите са 

отговорни за осигуряване 

на баланс между 

входящите и изходящите 

потоци в своето 

балансово портфолио; за 

допуснатите от 

ползвателите дневни 

дисбаланси се заплаща 

такса за дисбаланс; 

ползвателите могат да 

търгуват с природен газ 

на виртуална търговска 

точка и на Платформа за 

търговия с природен газ, 

в това число, за да 

намалят размера на своя 

дисбаланс; 

Да отпадне „…………и 

на платформа за 

търговия“ 

Виртуална търговска точка 

(ВТТ) е „място“/„начин“ на 

прехвърляне на 

собствеността на газа при 

сделка, а Платформата за 

търговия е начин за 

сключване на самата сделка. 

Този запис може да се 

тълкува в смисъл, че сделки 

на ВТТ може да сключват 

само на платформа за 

търговия, и/или че на 

платформата за търговия 

може да се сключват само 

сделки на ВТТ. Излишно е да 

се добавя тук „….и на 

платформа за търговия“, 

защото тази възможност е 

предвидена в чл. 4, ал. 2 от 

Правилата за търговия с 

природен газ за всички 

сделки с природен газ, а не 

само тези на ВТТ.  

Освен това се изисква 

кумулативно ползвателят на 

мрежата и операторът на 

платформата да информират 

оператора на мрежата за 

сключена сделка на ВТТ. Не 

е необходимо, за сделки на 

платформата, да се изисква 

от всеки ползвател да 

информира оператора на 

мрежата, тъй като това ще 

Не се приема. 

Т. 3 дава възможност 

ползвателите да могат да 

търгуват с природен газ, 

както на виртуална 

търговска точка, така и на 

Платформа за търговия с 

природен газ, без това двете 

възможности да се прилагат 

само в условие на 

кумулативност.  

С цел яснота т. 3 се 

изменя и допълва така:  

„3. ползвателите са 

отговорни за осигуряване 

на баланс между входящите 

и изходящите потоци в 

своето балансово 

портфолио. За 

допуснатите от 

ползвателите дневни 

дисбаланси се заплаща 

такса за дисбаланс; 

ползвателите могат да 

търгуват с природен газ на 

виртуална търговска 

точка, за да намалят 

размера на своя дисбаланс. 

Сделките на виртуалната 

търговска точка могат да 

се сключват на платформа 

за търговия;“ 
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усложни и забави процеса на 

реализация на сделките. 

Очаква се на платформата да 

се сключват ежедневно 

множество сделки с доставка 

ден напред. 

3. 

Чл. 14 

„Булгартранс

газ“ ЕАД 

Чл. 14. За комуникация в 

процеса на подаване, 

обработване и 

потвърждаване на заявки 

и коригиращи заявки 

ОПС въвежда и използва 

поне един от следните 

видове обмен на данни: 

1. основан на документи 

обмен на данни, при 

който данните се 

поместват във файлове, 

които се обменят 

автоматично между 

съответните 

информационни системи; 

2. интерактивен обмен на 

данни, при който данните 

се обменят в диалогов 

режим чрез уеббазирано 

приложение посредством 

браузър. 

Да се създаде нова 

точка 2 със следното 

съдържание: „2. 

интегриран обмен на 

данни: данните се 

обменят директно 

между две приложни 

програми на 

съответните 

информационни 

системи“; 

Предложеният текст ще 

обезпечи пълното 

съответствие с изискванията 

на чл. 21, §1, б. б) от 

Регламент (ЕС) № 2015/703 

на Комисията от 30 април 

2015 година за установяване 

на Мрежов кодекс относно 

правила за оперативната 

съвместимост и обмена на 

данни. 

Приема се с редакционна 

корекция: 

„2. интегриран обмен на 

данни, при който данните 

се обменят директно 

между две приложни 

програми на съответните 

информационни системи“; 

Съществуващата т. 2 

става т. 3.  

4. 

Чл. 15 

„Булгартранс

газ“ ЕАД 

Чл. 15. (1) За всеки от 

видовете обмен на данни 

се използват следните 

общи решения за обмен 

на данни, състоящи се от 

протокол, форма на 

В чл. 15, ал. 1, т. 1, б. а), 

да се заличи израза 

„AS2“. 

Предложеният текст ще 

обезпечи пълното 

съответствие с изискванията 

на чл. 21, §2, б. а), т. i) от 

Регламент (ЕС) № 2015/703 

на Комисията от 30 април 

Приема се. 

 



4 
 

данните и мрежа: 

1. за основания на 

документи обмен на 

данни: 

а) протокол: AS2/AS4; 

б) формат на данните: 

Edig@s-XML; 

2. за интегрирания обмен 

на данни: 

а) протокол: HTTP/S-

SOAP; 

б) формат на данните: 

Edig@s-XML; 

3. протокол за 

интерактивен обмен на 

данни: HTTP/S. 

(2) За всички видове 

обмен на данни мрежата е 

интернет. В случай на 

извънредни ситуации, 

ОПС предвижда и 

алтернативни канали за 

обмен на информация 

съгласно договорите за 

достъп и пренос. 

2015 година за установяване 

на мрежов кодекс относно 

правила за оперативната 

съвместимост и обмена на 

данни. 

5. 

Чл. 19, т. 5 

„Булгаргаз“ 

ЕАД 

Чл. 19. ОПС прилага 

схема за предоставяне на 

информация за 

входящите и изходящите 

количества природен газ 

на ползвателя за газовия 

ден, при която: 

5. ОПС предоставя на 

всеки ползвател на 

Предлага се срокът да 

бъде променен на „до 

17:00 часа на 2-ро число 

от месеца, следващ 

отчетния.“.  

Тази промяна би позволила 

на ползвателите на мрежата 

и техните клиенти 

(потребители на природен 

газ) с по-голяма степен на 

вероятност да спазят 

изискванията на 

действащото митническо 

законодателство, и 

Не се приема.  

Предвидени са съответните 

изменения и допълнения на 

чл. 22, ал. 4 и ал. 9 от 

Правилата за търговия с 

природен газ.  
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мрежата информация за 

разпределените му 

крайни входящи и 

изходящи количества и за 

крайния размер на 

дневния дисбаланс до 

17,00 ч. на 4-то число от 

месеца, следващ 

отчетния. 

договорни условия. Текстът 

противоречи на условията на 

чл. 22, ал. 4 от предложената 

редакция на Правилата за 

търговия с природен газ, 

съгласно която 

разпределението на 

количествата по дни се 

представя не по-късно от 

17:00 часа на четвъртия ден 

от месеца, следващ отчетния. 

Изпълнението на това 

условие е потенциално 

невъзможно поради 

съвпадение на сроковете. 

6. 

Чл. 23 

„Булгаргаз“ 

ЕАД 

Чл. 23. Сделките за 

покупка и продажба на 

природен газ във ВТТ са 

по свободно договорени 

между страните цени. 

 

Предлага следното 

изменение и 

допълнение:   

„Сделките за покупка и 

продажба на природен 

газ във ВТТ са по 

свободно договорени 

между страните цени, с 

изключение на сделките 

между Обществения 

доставчик от една 

страна и пряко 

присъединени към 

газопреносните мрежи 

клиенти и крайни 

снабдители, в 

качеството им на 

ползватели на 

газопреносната мрежа 

Съгласно издадената от 

КЕВР лицензия на 

„Булгаргаз“ ЕАД,  

договорите за доставка на 

природен газ на 

потребителите, пряко 

присъединени към 

газопреносната мрежа и 

крайни снабдители се 

сключват при регулирани 

цени и условия, в 

съответствие с приложимите 

разпоредби на действащите 

нормативни актове, 

правилата за търговия с 

природен газ и другите 

актове на комисията. 

„Булгаргаз“ ЕАД, в 

качеството си на обществен 

Не се приема.  

Съгласно действащия ЗЕ 

доставката на природен газ 

от обществения доставчик 

на пряко присъединени към 

газопреносните мрежи 

клиенти и на крайни 

снабдители, се извършва 

само по регулирани от 

КЕВР цени. В този смисъл 

сключването на сделки от 

обществения доставчик на 

ВТТ следва да се извърши 

само при ясно 

разграничение между 

лицензионната дейност 

„обществена доставка на 

природен газ“ и дейността 

търговия с природен газ, 
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от друга.“.  доставчик няма право да 

отказва сключването на 

договор за продажба на 

природен газ на потребител, 

който е пряко присъединен 

към газопреносната мрежа, 

или на краен снабдител, 

съгласно изискванията на 

действащото 

законодателство.  

В „Булгаргаз“ ЕАД има 

постъпили искания и 

предложения за сключване 

на сделки за покупко-

продажба във ВТТ от пряко 

присъединени към 

газопреносната мрежа 

потребители, които са и 

ползватели на мрежата. В 

тази ситуация дружеството, 

съгласно издадената му 

лицензия няма право да 

откаже сключването на 

такива сделки, което е в 

противоречие с Правилата за 

балансиране на пазара на 

природен газ, тъй като 

сделките във ВТТ се 

сключват само и единствено 

по свободно договорени 

цени.  

което следва да се 

регламентира на ниво 

закон.   

7. 
Глава шеста 

„а“. 

„ПЛАТФОРМ

Чл. 25а. Ползвателите на 

мрежата и ОПС могат да 

търгуват на всяка една 

Да отпаднат Счита се за излишно 

регламентирането на 

Платформата за търговия с 

Не се приема с мотива по  

т. 1. 

С оглед яснота и 
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А ЗА 

ТЪРГОВИЯ С 

ПРИРОДЕН 

ГАЗ“ 

Чл. 25а - Чл. 

25д 

БГА 

Платформа за търговия, 

управлявана от оператор 

на съответната 

платформа. 

Чл. 25б. Ползвателите на 

мрежата и търговците 

могат да продават и 

купуват природен газ, 

използвайки Платформа 

за търговия с природен 

газ, в това число с цел 

минимизиране на 

дисбалансите по своите 

балансови сметки. 

Чл. 25в. При 

необходимост от 

предприемане на 

балансиращи действия от 

страна на ОПС, както и с 

оглед покупка на газ за 

технологични нужди той 

също може да търгува 

природен газ на 

Платформата за търговия. 

Чл. 25г. Сделките за 

покупка и продажба на 

природен газ на 

Платформата за търговия 

са при ценови механизъм, 

определен съгласно 

Правилата на съответната 

Платформа. Механизмът 

от една страна следва да 

дава възможност за 

природен газ в тези правила. 

Това може да доведе до 

усложнения при 

тълкуването. Като пример 

може да се посочи това, че 

чл. 25а до голяма степен 

противоречи на чл. 4, ал. 2, т. 

2 от Правилата за търговия, 

тъй като в последните в 

записано, че може да се 

ползва платформа, 

определена от Оператора на 

мрежата и одобрена от 

Комисията, а не „всяка една 

платформа“, както е 

записано в чл. 25а. 

синхронизиране с 

разпоредбите в ПТПГ, се 

правят следните 

редакционни корекции на 

чл. 25а и чл. 25д: 

„Чл. 25а. Ползвателите на 

мрежата и ОПС могат да 

търгуват на Платформа за 

търговия, управлявана от 

оператор на съответната 

платформа.“  

 

„Чл. 25д. (1) Сключването 

на договор за участие на 

Платформата за търговия 

между оператора на 

платформата, от една 

страна, и ползвателите, 

притежаващи капацитет 

за пренос, и други 

регистрирани на 

Платформата за търговия 

търговци, от друга, дава 

право на ползвателите и 

търговците да търгуват 

на Платформата за 

търговия като 

регистрирани ползватели.“.  
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свободно договаряне 

между страните, а от 

друга страна да осигурява 

недискриминационен 

принцип за сключване на 

сделките с оглед 

балансиране. 

Чл. 25д. (1) Сключването 

на договор за участие на 

Платформата за търговия 

между оператора на 

платформата, от една 

страна, и ползвателите, 

притежаващи капацитет 

за пренос, и други 

регистрирани на 

Платформата за търговия 

търговци, от друга, дава 

право на ползвателите и 

търговците да търгуват на 

Платформата за търговия 

като регистрирани 

ползватели и да подават 

уведомления за смяна на 

собствеността на 

природния газ до ОПС. 

 (2) Договорите за 

участие на Платформата 

за търговия се публикуват 

от оператора на 

платформата и съдържат 

най-малко следното: 

1. предмет на договора, 

права и задължения на 
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страните по него; 

2. видовете продукти, 

търгуеми на платформата 

и техните цени; 

3. такси за участие, 

срокове и начин на 

фактуриране и плащане; 

4. условия, ред и срокове 

за оперативен обмен на 

информация за сключване 

на сделките на 

Платформата за търговия; 

5. санкции при 

неизпълнение на 

задължения на страните 

по договорите. 

(3) Операторът на 

платформата 

своевременно публикува 

на своята интернет 

страница най-малко 

следната информация: 

1. данни за изменението 

на пределната покупна и 

пределната продажна 

цена след всяка сделка; 

2. списък на 

регистрираните 

участници с информация 

за наименованието, 

идентификационния 

номер, датата на 

регистрация и данни за 

статуса; 
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3. общия брой на 

извършените сделки с 

природен газ за газовия 

месец не по-късно от 10-о 

число на следващия газов 

месец; 

4. обемът на закупения и 

продаден природен газ. 

(4) Когато има няколко 

оператори на платформи 

за търговия в една и съща 

зона за балансиране, 

всеки от тях предоставя 

на ОПС необходимите 

данни с цел публикуване 

от негова страна на 

пределна продажна и 

пределна покупна цена. 

8.   

   Поради необходимост от 

синхронизиране на 

текстовете от ПБППГ с тези 

на ПТПГ се редактират 

дефинициите по т. 7а и т. 

7б от Допълнителната 

разпоредба на ПБППГ, 

както следва:  

7а. Платформа за търговия е 

електронна платформа за 

двустранна търговия и/или 

търговия на борсов 

принцип, поддържана и 

управлявана от оператор на 

платформа за търговия, чрез 

която търговските 
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участници могат да 

обявяват и приемат, в това 

число, да изменят и 

оттеглят оферти за покупка 

и продажба на газ за 

посрещане на 

краткосрочните колебания 

на търсенето и 

предлагането на газ, 

съгласно условията, 

важащи за платформата за 

търговия, и на която ОПС 

търгува с цел извършване 

на действия за 

балансиране.“; 

7б. Оператор на платформа 

за търговия с природен газ е 

лице, което управлява 

платформа за търговия 

съгласно Правила на 

платформа за търговия с 

природен газ. 

 
 


