
 

 

 

 

Сегмент БЕТП Дългосрочен (Forward) 

Продукт 

Стандартизирани продукти: 

Индивидуален ден / Individual day 

Уикенд или Празник / Weekend or Holiday 

Седмица / Week 

Месец / Month 

Тримесечие / Quarter 

Година / Year 

Описание 
Продуктът осигурява търговия за съответния ден/период от 

време според вида му.  

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

когато е приложимо. 

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.  

Мерна единица на 

контракт 
MWh/d 

Минимален размер 

на контракт 
1 MWh/d 

Минимален размер 

на партида (1 лот) 
1 лот (т.е. минимално количество = 1 MWh/d)    

Стъпка в количество 1 лот (т.е. стъпка в количество = 1 MWh/d) 

Ценова единица лева/MWh 

Стъпка в цена 0,01 лева/MWh 



 

 

Време 
Използва се източноевропейско време (EEТ), като се 

съобразява преминаването към лятно и зимно часово време. 

Търговска сесия 

Отворена от 07:00 ч. до 03:00 ч. на всеки газов ден.  

Продуктите се търгуват 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.  

Размер на доставката 

Размерът на доставката е равен на размера на сделката 

умножен по броя дни в конкретния период.  

Например, при сделка за 1 MWh/d за месец Май, доставката е 

равна на 1 MWh/d x 31 d = 31 MWh. 

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 към 

Оператора на преносната система (ОПС). 

Докладване на данни 

към ACER по REMIT  

БЕТП АД докладва данни към ACER по REMIT, при подписано 

Споразумение. 

Публикуване на 

данни 

Обобщени данни се публикуват на интернет страницата на 

БЕТП АД. 

 
 


