
 

 

 

 

Сегмент БЕТП Дългосрочен (Forward) 

Продукт Двустранни договори / Bilateral contracts 

Описание 

Продуктът “Двустранни договори” осигурява възможност за 

сключване на сделки и регистриране на двустранни договори 

между: 

• членове на пазара на БЕТП или  

• член на пазара на БЕТП и негов клиент трета страна, 

присъединен към газопреносна или газоразпределителна 

мрежа, краен снабдител, пряко присъединен към 

газопреносната мрежа (клиентска сделка). 

Регистрацията се извършва от оператор на платформата за 

търговия на БЕТП АД. 

Данни за регистрация 

Извлечение от подписан договор, съдържащо следната 

информация за сключената сделка: 

• предмет на договор; 

• страни по договор; 

• период на доставка; 

• количество: в MWh/d - при сделка между членове на пазара на 

БЕТП или общо количество за периода в MWh и график на 

доставка - при клиентска сделка; 

• цена в лева/MWh 

Цена, определена с формула, се фиксира от страните по 

договора към датата на регистрация. Формулата или индексът 

трябва да са базирани на общодостъпни данни; 

• точка на доставка. 

Точка на доставка 
ВТТ България (VTP Bulgaria) или локална физическа точка, 

когато е приложимо. 



 

 

Ценова единица лева/MWh 

Време 
Използва се източноевропейско време (EEТ), като се 

съобразява преминаването към лятно и зимно часово време. 

Търговска сесия 

Отворена от 09:00 ч. до 18:00 ч. всеки работен ден.  

Двустранни договори се регистрират до затваряне на 

търговската сесия на газовия ден, съвпадащ с първия газов ден 

за доставка. 

Дни за търговия Дните за търговия са посочени в Търговския календар на БЕТП.  

Доставка 

Всички сделки водят до физическа доставка. Доставката 

започва в 7:00 часа на първия газов ден от съответния период и 

се осъществява всеки газов ден от периода на доставка. 

Клиринг и сетълмент 

За уреждане на задълженията по сделката БЕТП АД изпраща 

информация на Клиринговата къща. До въвеждане на 

клирингова услуга се прилагат Правилата за обезпечение на 

организирания борсов пазар на БЕТП АД. 

Уведомление за 

сключена сделка към 

ОПС 

БЕТП АД изпраща уведомление за сключена сделка между 

членове на пазара на БЕТП към Оператора на преносната 

система (ОПС). 

БЕТП АД не изпраща уведомление за сключена клиентска 

сделка към Оператора на преносната система (ОПС). 

Докладване на данни 

към ACER по REMIT 

БЕТП АД докладва данни към ACER по REMIT за сключена 

сделка между членове на пазара на БЕТП, при подписано 

Споразумение. 

БЕТП АД не докладва данни към ACER по REMIT за сключена 

клиентска сделка. 

Публикуване на 

данни 

Обобщени данни се публикуват на интернет страницата на БЕТП 

АД. 

 
 


