
 

 

Кратка спецификация на продуктите от краткосрочния анонимен сегмент на „Газов 
Хъб Балкан“ * 

1. В рамките на деня (WD) 

Тип продукт Този продукт е краткосрочен продукт в рамките на деня 

Описание 

Договори за природен газ с физическа доставка през газопреносната 
система на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, търгувани за съответния период от 
време според вида на продукта. Времето за изпълнение на WD продукт е 
3 часа от следващия кръгъл час след часа, в който е сключена сделката. 
Срока на доставка е оставащите часове според времето за изпълнение до 
края на текущия газов ден. 

Точка на доставка 

Доставя се като договор по подразбиране на VTPN 58Z--VTPN-NAT – 1 
(виртуална точка на национална зона България) от газопреносната 
система на „Булгартрансгаз“ – ЕАД. 

За брокерска услуга: изходна точка според съответната зона за 
балансиране. 

Възможни са и други физически точки като например от местен добив. 

Продукт Природен газ при GCV 25°/20° - физическа доставка 

Енергийна единица 
на договора 

MWh/d за периода 

Минимален размер 
на сделката 

1 MWh/d 

Парична единица BGN/MWh/d 

Ценова стъпка/цена 
кратна на: 

0,01 BGN/MWh/d 

Часове за търговия 

24/7, както следва: 

Часови интервал на 

сключване на 

сделката, ден 

Начало на физическата 

доставка, WD за ден д – 

3 h lead time 

Период на физическа 

доставка 

03:00 – 04:00, ден д-1 07:00 – 07:00 24 часа 

04:00 – 05:00, ден д-1 08:00 – 07:00 23 часа 

05:00 – 06:00, ден д-1 09:00 – 07:00 22 часа 

06:00 – 07:00, ден д-1 10:00 – 07:00 21 часа 

07:00 – 08:00 11:00 – 07:00 20 часа 

08:00 – 09:00 12:00 – 07:00 19 часа 

09:00 – 10:00 13:00 – 07:00 18 часа 

10:00 – 11:00 14:00 – 07:00 17 часа 

11:00 – 12:00 15:00 – 07:00 16 часа 



 

 

12:00 – 13:00 16:00 – 07:00 15 часа 

13:00 – 14:00 17:00 – 07:00 14 часа 

14:00 – 15:00 18:00 – 07:00 13 часа 

15:00 – 16:00 19:00 – 07:00 12 часа 

16:00 – 17:00 20:00 – 07:00 11 часа 

17:00 – 18:00 21:00 – 07:00 10 часа 

18:00 – 19:00 22:00 – 07:00 9 часа 

19:00 – 20:00 23:00 – 07:00 8 часа 

20:00 – 21:00 00:00 – 07:00 7 часа 

21:00 – 22:00 01:00 – 07:00 6 часа 

22:00 – 23:00 02:00 – 07:00 5 часа 

23:00 – 24:00 03:00 – 07:00 4 часа 

24:00 – 01:00 04:00 – 07:00 3 часа 

01:00 – 02:00 05:00 – 07:00 2 часа 

02:00 – 03:00 06:00 – 07:00 1 час 
 

Дни на търговия Непрекъсната търговия 

Сетълмент и 
балансиране 

Търговската информация се предава от ГХБ на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, за 
нуждите на преноса и балансирането под формата на стандартно 
уведомление за сделка. 

Общ размер на 
договора 

Размерът на сделката е равно на търгуваното количествo  

Други 
Изтъргуваните количества, референтната цена и VWAP се публикуват на 
страницата на ГХБ.   

2. Ден напред (DA) 

Тип продукт 
Продуктът ден напред (DA) е краткосрочен продукт, със срок на доставка 
24 часа в края на следващия газов ден. 

Описание 
Времето за изпълнение при DA е следващият газов ден от 07:00 EET/EEST 
(д+x) до 07:00 EET/EEST (д+x)+1). 

Точка на доставка 

Доставя се като договор по подразбиране на VTPN 58Z--VTPN-NAT – 1 
(виртуална точка на национална зона България) от газопреносната 
система на „Булгартрансгаз“ – ЕАД. 

За брокерска услуга: изходна точка според съответната зона за 
балансиране. 



 

 

Възможни са и други физически точки като например от местен добив. 

Продукт Природен газ при GCV 25°/20° - физическа доставка 

Енергийна единица 
на договора 

MWh/d за периода 

Минимален размер 
на сделката 

1 MWh/d 

Парична единица BGN/MWh/d 

Ценова стъпка/цена 
кратна на: 

0,01 BGN/MWh/d 

Часове за търговия 24/7 

Дни на търговия Непрекъсната търговия 

Сетълмент и 
балансиране 

Търговската информация се предава от ГХБ на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, за 
нуждите на преноса и балансирането под формата на стандартно 
уведомление за сделка. 

Общ размер на 
договора 

Размерът на договора е равен на размера на сделката 

Други 
Изтъргуваните количества, референтната цена и VWAP се публикуват на 
страницата на ГХБ.   

3. Уикенд и Празник 

Тип продукт 
Продуктите Уикенд и Празник са с различен срок на доставка (при Уикенд 
и няколко поредни празнични дни са с удължен срок на доставка). 

Описание 

Договори за природен газ с физическа доставка през газопреносната 
система на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, търгувани за съответния период от 
време според вида на продукта. Времето за изпълнение при Уикенд: от 
07:00 EET/EEST (съботен газов ден d) до 07:00 (понеделник газов ден d+2) 
EET/EEST (48 h). Празничните дни около уикенд (понеделници и петъци, 
великденски и коледни празници и др.) се предлагат като продукт, наречен 
удължен уикенд, но не повече от 5 поредни дни, в тези случаи уикенд 
продуктът може да бъде за 72 ч., 96 ч. или 120 ч. 

Точка на доставка 

Доставя се като договор по подразбиране на VTPN 58Z--VTPN-NAT – 1 
(виртуална точка на национална зона България) от газопреносната 
система на „Булгартрансгаз“ – ЕАД. 

За брокерска услуга: изходна точка според съответната зона за 
балансиране. 

Възможни са и други физически точки като например от местен добив. 

Продукт Природен газ при GCV 25°/20° - физическа доставка 

Енергийна единица 
на договора 

MWh/d за периода 



 

 

Минимален размер 
на сделката 

1 MWh/d 

Парична единица BGN/MWh/d 

Ценова стъпка/цена 
кратна на: 

0,01 BGN/MWh/d 

Часове за търговия 

Търгува се от 09:00 ч. до 03:00 ч. на предпоследния ден работен газов ден 

(четвъртък) преди началото на съботния газов ден (Уикенд) или от 09:00 ч. 

до 03:00 ч. два дена преди празничния ден (Празник). 

Дни на търговия Непрекъсната търговия 

Сетълмент и 
балансиране 

Търговската информация се предава от ГХБ на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, за 
нуждите на преноса и балансирането под формата на стандартно 
уведомление за сделка. 

Общ размер на 
договора 

Размерът на сделката е равно на търгуваното количество, умножен по 
броя дни в периода.  

Други 
Изтъргуваните количества, референтната цена и VWAP се публикуват на 
страницата на ГХБ.   

* За детайлните условия по продуктите молим да се запознаете с Правилата за работа 

https://balkangashub.bg/storage/content-files/products/rulebook/Rulebook_06072021/Rulebook_DV_06072021_bg.pdf

