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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ,  

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 994/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И 

НА СЪВЕТА 

 

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Планът се изготвя на база на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 994 / 2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 октомври 2010 година, относно мерките за гарантиране на 

сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО на Съвета 

(Регламента) и член 72 а, ал. 1 от Закона за енергетиката. 

1.2. Планът се изготвя с цел описание на мерките, които трябва да бъдат 

предприети от страна на оператора на газопреносната мрежа „Булгартрансгаз” ЕАД в 

сътрудничество с предприятията за газ, големите промишлени клиенти и асоциациите на 

потребителите и под контрола на Министерството на енергетиката (МЕ) за отстраняване 

или смекчаване на въздействието от прекъсване на доставките на газ за страната и 

региона. 

1.3. Компетентен орган по смисъла на Регламента в Република България е 

министърът на енергетиката. 

1.4. Настоящият план е съобразен с изискванията на чл. 10 на Регламента и 

съдържа мерките, които трябва да бъдат предприети за отстраняване или смекчаване на 

въздействието от прекъсване на доставките на газ. 

1.5. Възможните нива на опасност са три, както следва: 

1.5.1. „Ранно предупреждение” – в случаи, когато е налице конкретна, сериозна 

и надеждна информация, че може да настъпи събитие, което вероятно ще доведе до 

значително влошаване на положението с доставките и вероятно ще доведе до задействане 

на ниво на тревога или извънредна ситуация; 

1.5.2. „Тревога” – настъпило е прекъсване на доставките или изключително 

високо търсене на газ, което ще доведе до значително влошаване на положението с 

доставките, но пазарът все още е в състояние да се справи с прекъсването, без да е 

необходимо да се прибягва до непазарни мерки; 

1.5.3. „Извънредна ситуация” – настъпило е изключително високо ниво на 

търсене на газ или значително прекъсване на доставките или друго значително 

влошаване на положението с доставките и в случай, че всички съответни пазарни мерки 

са били осъществени, но доставките на газ са недостатъчни за задоволяване на 

продължаващото търсене на газ, така че трябва да бъдат допълнително въведени 

непазарни мерки, с цел, по-специално, гарантиране на доставките на газ за защитените 

клиенти (за период от най-малко 30 дни); 



 
 

2 

1.6. Предприятията за природен газ, съгласно дефиницията на чл. 2 от 

Директива 2009/73 ЕО (Директивата), са всяко физическо или юридическо лице, 

изпълняващо поне една от следните функции, но без да включва крайните клиенти: 

1.6.1. Производство на природен газ; 

1.6.2. Пренос на природен газ; 

1.6.3. Разпределение на природен газ; 

1.6.4. Доставка на природен газ; 

1.6.5. Закупуване на природен газ; 

1.6.6. Съхранение на природен газ; 

Под природен газ се има предвид също и компресираният (КПГ) и втечненият 

природен газ (ВПГ). 

1.7. Минималният стандарт за доставка, който трябва да се осигури от 

предприятията за природен газ, е гарантиране на доставките към защитените клиенти за 

най-малко 30 дни, в следните случаи: 

1.7.1. Екстремни температури в продължение на период от седем дни, настъпващ 

със статистическа вероятност веднъж на 20 години; 

1.7.2. Всеки период от най-малко 30 дни на изключително високо търсене на газ, 

настъпващ със статистическа вероятност веднъж на 20 години; 

1.7.3 За период от най-малко 30 дни в случай на прекъсване на най-голямата 

единична газова инфраструктура в средностатистически зимни условия. 

1.8. За изпълнение на изискванията по т. 1.7 се изисква информация от 

съответните участници, както следва: 

1.8.1. Исторически данни, както и прогнози за влиянието на аномално ниските 

температури върху часовите и дневни нива на търсене на газ; 

1.8.2. Общественият доставчик, крайните снабдители, търговците на газ и 

топлофикационните дружества определят количествата газ в годишна, месечна и 

максимално дневната стойност на клиентите, с които имат сключени договори за 

доставка; 

1.8.3. Топлофикационните дружества посочват необходимото им време за 

преминаване на алтернативно гориво, както и необходимите им минимални количества 

природен газ за осигуряване на експлоатационната надеждност и сигурност на работа на 

топлоизточниците, преминали на друг вид гориво, което ще осигури на защитените им 

клиенти услугата топлоснабдяване; 

Информацията по т. 1.8 се осъвременява минимум веднъж на две години. 

1.9. Защитени клиенти 

Съгласно чл. 2 ал. 1 а) и б) РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 994/2010, са: 
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1.9.1 Всички битови клиенти, които са свързани към газоразпределителна мрежа; 

1.9.2 Малки и средни предприятия, стига те да са свързани към 

газоразпределителна мрежа, както и важни обществени услуги, при условие че са 

свързани с газоразпределителна или газопреносна мрежа и при условие, че всички тези 

допълнителни клиенти не представляват повече от 20% от крайното потребление на газ; 

1.9.3. Инсталации за централно отопление, доколкото те доставят отопление на 

битови клиенти и на клиентите, посочени в т.1.9.2., при условие че тези инсталации не са 

в състояние да преминат на други горива и са свързани с газоразпределителна или 

газопреносна мрежа. 

Възприетият в Република България подход е да се приемат всички гореизброени 

клиенти за защитени (т. 1.9.1, т. 1.9.2 и т. 1.9.3). Същевременно, клиентите от група 

1.9.2. ще се третират като защитени единствено в случай, че общото им потребление е не 

повече от 20% от крайното потребление (изчислено по последни официални данни на 

Националния статистически институт на Република България). Оценката за това дали е 

изпълнено това условие ще се извършва от компетентния орган ежегодно (до 31.12) по 

данни на предприятията за природен газ, извършващи дейност доставка (в т.ч. обществен 

доставчик) и/ или снабдяване с природен газ (в т.ч. крайни снабдители). 

Компетентният орган извършва оценка кои инсталации по т. 1.9.3. нямат 

техническа възможността да преминат на алтернативно гориво. 

 

II. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД 

2.1. „Булгартрансгаз” ЕАД има следните задължения, по смисъла на чл. 10, 1, (б) от 

Регламента: 

2.1.1. Осъществява оперативното техническо управление и експлоатация на 

газопреносната система и елементите към нея; 

2.1.2. Осъществява оперативното техническо управление и експлоатация на 

подземното газово хранилище Чирен (ПГХ „Чирен”); 

2.1.3. Контролира параметрите на входните и изходните точки и информацията, 

постъпваща от други преносни оператори, налична в Главно диспечерско управление 

(ГДУ) на „Булгартрансгаз” ЕАД; 

2.1.4. Ежедневно прогнозира нивото на търсене на газ за три дни напред, в часов 

и дневен аспект, като се съобразява с историческите данни, прогнозата за времето и 

информацията, която постъпва от предприятията за газ; 

2.1.5. Ежедневно прогнозира нивото на предлагане на газ за три дни напред, в 

часов и дневен аспект, като се имат предвид сключените договори за пренос доставка, 

договорите с предприятия за местен добив и техническата възможност за добив на газ от 

ПГХ „Чирен”; 

2.1.6. Определя необходимите количества природен газ, на база постъпилата от 

предприятията за газ информация за прогнозното месечно потребление на защитените 

клиенти, така че да е в състояние да се изпълни стандарта за сигурност на доставка; 
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2.1.7. В срок до 30 дни от влизане в сила на настоящия план, представя на 

предприятията за природен газ формите за предоставяне на информацията по 2.1.6. 

2.1.8. Осъществява комуникация с компетентния орган, предприятията за газ, 

промишлените потребители и асоциациите на потребителите, местни органи, държавни 

власти и други заинтересовани институции и организации, по въпроси касаещи 

сигурността на доставките, в т.ч. и при временно прекъсване или ограничаване на 

производството или снабдяването с природен газ и въвеждане на ограничителен режим; 

2.1.9. Разпорежда временно прекъсване или ограничаване снабдяването с 

природен газ за срок до 48 часа, съгласно чл. 24 от Наредба №10 от 9 юни 2004 г., за 

реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на 

производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен 

газ, и/или Наредба №12/09.06.2004 г. за дейността на операторите на газопреносната и 

газоразпределителните мрежи; 

2.1.10. Прави искане и графици за въвеждане на ограничителен режим от 

Министъра на енергетиката или кмета на общината, съгласно разпоредбите на Наредба 

№10 от 9 юни 2004 г.; 

2.1.11. Издава разпореждания във връзка с т. 2.1.9., и т. 2.1.10. към ползвателите 

на мрежата, включително и директно на техните клиенти, както и към операторите на 

разпределителни мрежи, присъединени към преносната мрежа на оператора, с цел 

недопускане на аварии по газопреносната система. “Булгартрансгаз” ЕАД издава 

разпорежданията въз основа на условията и схемите, по които ще се въвежда 

ограничителен режим за потребителите, присъединени към преносната мрежа, 

разработени на основание чл. 19 ал. 2 и ал. 3 от Наредба 10 от 09.06.2004 г.; 

2.1.12. Предлага на компетентния орган обявяването на нивата на опасност, 

съгласно този План, както и го информира за предприетите действия по реда на Закона за 

енергетиката /ЗЕ/, както и по Наредба № 10/09.06.2004 г. и Наредба № 11/10.06.2004 г., 

предвидени в Плана.; 

2.1.13. Координира действията с преносните оператори от съседните страни; 

2.1.14. Съвместно с компетентния орган на страната информира, а при 

необходимост търси съдействие от ЕК за справяне с извънредната ситуация; 

2.1.15. При наличието на повече от един газопреносен оператор на територията на 

страната, „Булгартрансгаз” ЕАД има координираща функция по Плана за действие при 

извънредни ситуации. 

2.1.16. „Булгартрансгаз” ЕАД съхранява, в изпълнение на заповед на министъра на 

енергетиката по реда на чл. 70 от ЗЕ за налагане допълнителни задължения към 

обществото, количества природен газ в ПГХ Чирен, максимален обем до 140 млн. куб. м, 

определени съгласно заповед. Количествата, определени в заповед № РД-16-

675/21.05.2014 г., представляват резерв, необходим за осигуряване непрекъснатост на 

доставките и „Булгартрансгаз” ЕАД ги добива единствено в случай на прекъсване на 

доставките на природен газ; 

2.1.17. В случай на добив на количества по т. 2.1.16, същите се възстановяват от 

ползвателите на газопреносната мрежа по следния ред: 
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 При технологична възможност – количества природен газ, в рамките 

на три месеца по време на нагнетателния период и след отмяната на ниво 

„Извънредна  ситуация“; 

 Чрез заплащане на стойността на природния газ, в рамките на един 

календарен месец, считано след отмяната на ниво „Извънредна ситуация“.  

2.1.18 Разходите на „Булгартрансгаз” ЕАД за поддържане на запаса от природен газ 

по т.2.1.16 се възстановяват чрез цените за достъп и пренос на природен газ по 

газопреносните мрежи по реда на чл. 35 от  Закона за енергетиката. 

 

III. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ 

3.1. Предприятията за природен газ носят основна отговорност за сигурността на 

доставките, като споделена отговорност, заедно с компетентния орган и Европейската 

комисия, съгласно чл. 3 (1) от Регламента и по-специално отговорностите по чл. 13 (2) от 

Регламента. 

3.2. Предприятията за природен газ оказват пълно съдействие на компетентния 

орган. 

3.3. Предприятията за природен газ информират Щаба на „Булгартрансгаз” ЕАД по 

т. 5.1. по всички въпроси, касаещи възможните изменения на нивата на търсене и 

предлагане за следващите три дни и излъчват контактни лица за схемите по Приложения 

№ 2, 3 и 4. 

3.4. Предприятията за природен газ напълно сътрудничат на Щаба по т. 5.1. на 

„Булгартрансгаз” ЕАД за прилагане на мерките по Глави VII, VIII и IX. Сътрудничеството е 

в изпълнение на разпорежданията на оператора, в предвидените от закона случаи и в 

информационен аспект. Предприятията за газ са посочени съгласно дейностите по чл. 2 в 

Директивата. Ако едно предприятие участва в повече от една дейност, то по 

подразбиране се отнасят всички посочени връзки за всички дейности. Всяко предприятие 

за газ определя дейностите, в които участва и контактни лица, по възможност различни за 

различните дейности и ги предоставя на МЕ. 

3.5. Предприятията за природен газ, които доставят природен газ на клиенти с 

*неравномерно потребление (в т.ч. топлофикационни дружества и крайни снабдители), са 

длъжни да осигуряват количества природен газ за компенсиране на *неравномерността в 

потреблението на своите клиенти. 

3.5.1. Предприятията по т 3.5 са длъжни да съхраняват в началото на зимния сезон 

/добивния период/ в ПГХ „Чирен” количества природен газ за компенсиране на сезонната 

неравномерност, които следва да бъдат в рамките на 10% до 20% от годишните заявки за 

доставка на техните неравномерни* потребители. Предприятията следва да добиват тези 

количества през зимния сезон /добивния период/ с темпове, компенсиращи 

*неравномерността до края на сезона; 

3.5.2. Предприятията за природен газ по т.3.5.1 са длъжни да поддържат в 

началото на зимния сезон в ПГХ „Чирен“, природен газ – индикативен обем общо 290 

млн.куб.м.; 
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3.5.3. При наличие на предпоставки за възникване на газова криза, предприятията 

за природен газ по т. 3.5. са длъжни да предприемат мерки за увеличаване на 

съхраняваните от тях количества, съобразени с възможностите им за доставка и 

техническата възможност на ПГХ „Чирен”; 

3.5.4. При отпадане на предпоставките за възникване на газова криза, 

предприятията за природен газ могат свободно да се разпореждат с допълнителните 

количествата по т 3.5.3.; 

3.5.5. „Булгартрансгаз” ЕАД е длъжен да осигури капацитет за нагнетяване и 

съхранение на количествата по т. 3.5.1. В тази връзка, операторът на газопреносната 

система определя капацитет за нагнетяване на тези количества по месеци и правила за 

заявяване и разпределяне на капацитета по предприятия. Капацитетът за нагнетяване на 

тези количества по месеци и по доставчици се определя от Оператора, който публикува 

на интернет-страницата си реда за изпълнение на задълженията по т.3.5.1.; 

3.5.6. Предприятията по т. 3.5 са длъжни да уведомят компетентния орган и 

„Булгартрансгаз” ЕАД за точните количества природен газ, които следва да съхраняват, 

съгласно т. 3.5.1 и/или 3.5.2, преди началото на нагнетателния сезон, но не по-късно от 

15 март на текущата календарна година. При непредставяне на необходимата  

информация от страна на предприятията за природен газ на компетентния орган и на 

„Булгартрансгаз” ЕАД в посоченият срок, „Булгартрансгаз” ЕАД обявява капацитета, 

необходим за нагнетяване и съхранение на тези количества природен газ, за свободен; 

3.5.7. Разходите на лицензираните предприятия за поддържане на запаса от 

природен газ по т. 3.5.1 се възстановяват чрез цените на лицензионните услуги по реда 

на чл. 35 от ЗЕ.  

3.6. Контролът по изпълнението на задълженията по т. 3.5 се осъществява от 

компетентния орган по смисъла на Регламент (ЕО) № 994/2010 г. и от назначеният от него 

Ведомствен щаб / приложение - Заповед № Е-РД-16-153 от 07.04.2015 г. За целта, до 

началото на нагнетателния период, но не по-късно от 5 март на текущата календарна 

година, предприятията по т. 3.5. са длъжни да предоставят информация за сключените 

договори за доставка на газ с клиенти с *неравномерно потребление. 

Сезонната неравномерност на доставките се определя чрез коефициент на 

неравномерност (КН), както следва: 

КН=Vл/Vз 

Vл - сума на заявените количества за доставка за съответната година за месеците 

от април до септември; 

Vз - сума на заявените количества за доставка за съответната година за месеците 

от януари до март и от октомври до декември; 

Когато КН е по-малко от 0.6 доставката следва да се счита за неравномерна, а в 

останалите случаи - за равномерна. 

 

3.7. За проверка на информацията по т. 3.6., предприятията по т. 3.5. предоставят 

извадка от договорите си със заличена търговски чувствителната информация. 

„Булгартрансгаз“ ЕАД предоставя справка на компетентния орган за резервираните 
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капацитети за съхранение и нагнетяване от предприятията по т. 3.5, съгласно 

постъпилата информация. 

3.8. В случай на неизпълнение на задълженията по т. 3.5., които водят до 

застрашаване целостта и безопасната експлоатация на газопреносната система, 

„Булгартрансгаз” ЕАД предприема мерки, съгласно разпоредбите на раздел VІ от 

„Правилата за управление и технически правила на газопреносните мрежи” от 03.09.2013 

г., приети от ДКЕВР.  

3.9. Цените за достъп и съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение, 

които предприятията по т. 3.5 заплащат, са регулирани и подлежат на одобрение от КЕВР. 

3.10. Предприятията за природен газ, които имат договори за доставка с небитови 

клиенти на природен газ и/или крайни снабдители, са длъжни: 

3.10.1. Да разполагат с поименен списък, средства за комуникация и отговорни 

длъжностни лица за координация и взаимодействие с всеки един клиент, който 

актуализират ежемесечно и предоставят обобщена актуализираната информация по 

електронен път за всички изходни точки и предавателни пунктове на „Булгартрансгаз” 

ЕАД. Небитовите клиенти следва да бъдат разделени на защитени и незащитени, по 

смисъла на т. 1.9. Задължението за това разделение е на предприятията по т. 3.10.; 

3.10.2. Да имат прецизна прогноза на база заявките за годишната, месечната и 

дневната консумация на тези потребители, за всеки отделен пункт на предаване на 

АГРС/ГРС/ГИС, в т.ч. и очаквани пикови нива на потребление. Информацията за битовите 

потребители трябва да е налична отделно от небитовите. Информацията за защитените 

небитови трябва да е отделно от информацията за незащитените небитови потребители; 

3.10.3. Актуални данни по т. 3.10.2. от всяко предприятие за природен газ се 

представят на оператора на газопреносна мрежа ежегодно до 15 януари за текущата 

газова година, в случаите когато тя започва на 01 януари. В случаите, когато следващата 

газова година започва на 01 октомври, данните се предоставят до 15 октомври; 

3.11. Предприятията за природен газ, които сключват или изменят договори за 

доставка на едро с доставчици от трета държава и/ или с оператори на съоръжения за 

местен добив/ВПГ, са длъжни, съгласно чл. 13 (6) от Регламента, да уведомят 

компетентния орган за: 

3.11.1. Срок на договора; 

3.11.2. Договорени общо на годишна база и на средномесечни количества 

(по месеци)  обеми; 

3.11.3. В случай на тревога или извънредна ситуация – договорени 

максимални обеми; 

3.11.4. Пунктове за доставка. 

 

IV. СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ 
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4.1. Общественият доставчик е длъжен да изисква от външните доставчици да 

включат гъвкави клаузи в договорите за доставка, с възможност за увеличени доставки 

над договорените при възникване на ниво на опасност. 

4.2. Търговците на газ са длъжни да изискват от добивните предприятия, с които 

имат договор за покупка, при обявяване на извънредна ситуация, да преминат в режим на 

максимален от техническа гледна точка ДОБИВ. 

4.3. Търговците на газ са длъжни да изискват от външните доставчици да 

включат гъвкави клаузи в договорите за доставка, с възможност за увеличени доставки 

над договорените при възникване на ниво на опасност. 

4.4. Операторите на преносни мрежи (оператори различни от „Булгартрансгаз” 

ЕАД), които имат физическа връзка с преносната система, са длъжни да изпълняват 

разпорежданията на Комбинирания оператор „Булгартрансгаз” ЕАД. 

4.5. Операторите на разпределителни мрежи, които имат физическа връзка с 

преносната система, са длъжни да изпълняват разпорежданията на Комбинирания 

оператор „Булгартрансгаз” ЕАД. 

4.6. Клиентите на природен газ, които имат пряка физическа връзка с 

преносната система, са длъжни да изпълняват разпорежданията на Комбинирания газов 

оператор „Булгартрансгаз” ЕАД. 

4.7. Добивните предприятия са длъжни да преминат в режим на максимален 

добив при въвеждане на ниво на опасност „Извънредна ситуация”. 

 

V. ОТГОВОРНИ ЛИЦА, СХЕМИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ 

ПОТОЦИ 

5.1. Операторът на газопреносната мрежа назначава постоянно действащ Щаб 

за изпълнение на аварийния план (ЩИАП), който носи отговорност за изпълнение на 

Плана от негова страна. 

5.2. Схемата на оповестяване при възникване или очакване от възникване на ниво 

на опасност, на посочения в т. 5.1 Щаб, е съгласно заповед на Изпълнителния директор 

на Оператора. 

5.3. Схемата за оповестяване при възникване на ниво на опасност на 

предприятията за газ, потребителите и средствата за масово осведомяване е съгласно 

Приложение №1. 

5.4. При въвеждане на ниво на опасност „Извънредна ситуация” се прилага и 

схемата за оповестяване на органите за управление, силите и средствата при бедствия, 

аварии и катастрофи, съгласно Приложение №8. 

5.5. Отговорност за оценка на риска от възникване на ниво на опасност, както и 

определянето на самото ниво, а също и информацията по точки 2.1.4., 2.1.5. и 2.1.6. от 

настоящия план е на Щаба по т. 5.1. Методиката за оценка на риска и обявяване на ниво 

на опасност е посочено в Глава VI от настоящия план. 
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5.6. Информационните потоци за осъществяване на мерките, предвидени при 

обявяване на трите нива на опасност, са съгласно Приложения № 2, 3 и 4, поотделно за 

всяко ниво, във връзка с изискванията на Регламента. 

5.7. При възникване на необходимост доставките на природен газ по потребители 

да бъдат ограничени до заявките им се издава заповед от оператора на газопреносна 

система. 

5.8. При възникване на необходимост от временно прекъсване или ограничаване на 

производството или снабдяването с природен газ до 48 часа, оператора на газопреносна 

система разпорежда временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с природен 

газ, съгласно изискванията на Наредба № 10 от 09.06.2004 г. за реда за въвеждане на 

ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или 

снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ. 

5.9. При възникване на необходимост от въвеждане на ограничителен режим, 

прекъсване или ограничаване на снабдяването с газ за срок по-дълъг от 48 часа се 

изготвя мотивирано предложение до министъра на енергетиката, съгласно чл. 21 от 

Наредба № 10 от 9.06.2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно 

прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа 

енергия, топлинна енергия и природен газ. „Булгартрансгаз” ЕАД изпълнява 

задълженията си по действащото в страната законодателство за спазване на този режим. 

 

VI. ОЦЕНКА НА РИСКА 

6.1. Оценката на риска се състои от четири фази и е на база на входно-изходен 

анализ, както следва: 

6.1.1. Анализират се всички източници на вход на газопреносната система; 

6.1.2. При оценката по т. 6.1.1. се взимат предвид сключените договори, 

техническите възможности и всички други фактори. 

6.2. Анализират се всички изходни точки, по-специално към потребителите в 

страната и изходите към оператори на разпределителни мрежи. 

6.3. Оценката по т. 6.1. включва сключените договори и корекция по прогнозна 

среднодневна температура (пример за връзката потребление/температура за зимен месец 

е даден в Приложение №5) и пикови и максимални очаквани потребления на база 

исторически данни на предприятията за природен газ. Оценката трябва да е прецизна 

минимум за три дни напред; 

6.4. Ако при сравнение на данните по т. 6.1.1. и т. 6.2. се открие дисбаланс между 

търсенето и предлагането на природен газ (с изкл. на обичайните технически и търговски 

дисбаланси), дължащ се на: 

6.4.1. Аномални външни температури; 

6.4.2. Аномално високо търсене; 

6.4.3. Прекъсване на доставките на който и да е вход; 
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6.4.4. Липса на договорна обезпеченост; 

6.4.5. Авария на участък от мрежите в страната или чужбина; 

6.4.6. Други извънредни ситуации, 

се прогнозира възникване на едно от трите нива на опасност, като за оценка се 

следва посочената в т. 6.5. методика. 

6.5. Анализът на риска и определянето на ниво на опасност (когато то се определя 

и е идентифицирано от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД) са съгласно фазите по  

Схема 1: 

 

Схема 1: Фази на оценка на риска. 

6.5.1. Действията се повтарят до ликвидиране на извънредната ситуация, т.е. до 

отпадане на предпоставките за нея; 

6.5.2. Индентификация на риска – регистрира постъпилите от предприятията за 

газ или по собствен канал сигнали за възможна кризисна ситуация; 

6.5.3. Анализ на риска – вероятността от настъпване и времетраенето на 

ситуацията на криза; 

6.5.4. Измерване на риска – доколко настъпването на събитието ще наруши 

баланса между предлагането и търсенето на газ: 

Индентификация на риска 

Анализ на риска 

Измерване на риска 

Коригиращи действия 
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6.5.4.1. В случай, че вероятността от настъпване на събитието е под 100%, се 

обявява ниво на опасност „Ранно предупреждение”, като се привеждат действията по 

схемата за оповестяване; 

6.5.4.2. В случай, че вероятността от настъпване е 100% или вече е настъпило 

някое от събитията посочени в т. 6., но Щабът по т.5.1. на „Булгартрансгаз” ЕАД оцени 

дисбаланса на такъв, който може да бъде преодолян чрез пазарни мерки (т.е. на база на 

сключените договори и споразумения и гъвкавостта, заложена в тях, местния добив и 

възможностите за добивът от ПГХ), се обявява ниво „Тревога” и се привеждат действията 

по схемата за оповестяване; 

6.5.4.3. В случай, че вероятността от настъпване е 100% или вече е настъпило 

някое от събитията посочени в т. 6. и Щабът по т. 5.1. оцени дисбаланса на такъв, който 

не може да бъде преодолян чрез пазарни мерки  (т.е. на база на сключените договори и 

споразумения и гъвкавостта, заложена в тях, местния добив и добива от ПГХ „Чирен”), се 

обявява ниво „Извънредна ситуация” и се привеждат действията по схемата за 

оповестяване, а също се оповестяват и органите за управление, силите и средствата при 

бедствия, аварии и катастрофи; 

6.5.4.4. При оценката на риска трябва да се има предвид изключително високия 

дял в доставките на ГИС „Негру Вода” към момента, както за страната, така и за 

транзитния пренос, както и високият дял на ПГХ „Чирен” през зимния период; 

6.5.5. Коригиращи действия – прилагат се всички мерки, предвидени в този план 

и в Националния план за защита при бедствия. Предприятията за природен газ са длъжни 

да оказват пълно съдействие на ГДУ на „Булгартрансгаз” ЕАД и на МЕ, съгласно 

разписаните им отговорности в Глави II, III, VII, VIII и IX. След всяко 

коригиращо действие се прилага нов цикъл на оценка по Схема 1. 

6.6. В Приложение 5 е показан баланса на основните точки на вход и на 

вътрешното потребление по дни, както и влиянието на температурите за м. януари 2012 г. 

и м. януари 2014 г. При дълъг период на температури под (-16°С) градуса (особено в гр. 

София, във връзка с големия дял в потреблението на „Топлофикация София“ ЕАД) 

дневното потребление може да достигне до 16 - 17 млн. куб.м/ден, докато при 

положителни външни температури потреблението може да намалее до около 10 млн. 

куб.м./ден. 

6.7. Техническите ограничения, съгласно чл. 4 (4) от Регламента, засягащи 

експлоатацията на мрежата, по специално нейната цялост и работни изисквания, са: 

6.7.1. Прекъсване на входния поток; 

6.7.2. Входно налягане на газотранспортната система – по- ниско от 28 barg; 

6.7.3. Минималното количество природен газ в преносната система, предназначена 

за пренос до крайни клиенти и разпределителни компании в страната, присъединени към 

нея е 18 млн. м3 Изчислението е по обемен метод и методика AGA-NX-19; 

6.7.4. Минималното количество природен газ в преносната система, предназначена 

за транзитен пренос до Турция, Гърция и Македония и пренос до потребителите в 

Югозападна България, е 24 млн. м3. Изчислението е по обемен метод и методика AGA-

NX-19. 
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6.8. Причините, свързани с безопасността, които могат да доведат до намаление на 

потоците съгласно чл. 4 (4) от Регламента, в случай на извънредна ситуация, са 

причините посочени в т. 1.5.3 и в т. 6. 

6.9. В изпълнение на член 10, параграф 1, буква г) от Регламента, при 

въвеждането на ниво на опасност предприятията на природен газ се уведомяват от 

„Булгартрансгаз” ЕАД по описан ред и процедура на уведомяване по диспечерска линия и 

по електронен път.  

6.10. В процедурата за въвеждане на ограничителен режим/временно ограничаване 

на снабдяването (при ниво „Извънредна ситуация“) е предвидено уведомяване на 

консуматорите за необходимостта от намаляване на потреблението им (дневно 

ограничение на обема за потребление), като уведомяването е съобразено с подаденото от 

консуматорите технологично време, необходимо за спиране на инсталациите, както и 

възможното максимално процентно ограничение спрямо нормална ситуация на 

доставките. 

 

VII. НИВО „РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” 

При обявяване на ниво „Ранно предупреждение”, ГДУ на „Булгартрансгаз” ЕАД 

незабавно: 

7.1. Привежда схема на оповестяване на Щаба по т. 5.1.; 

7.2. Оповестява предприятията за природен газ, МЕ, и операторите на съседните 

страни в региона (Приложение1); 

7.3. Задейства схемата за информационни потоци (Приложение 2); 

7.4. Предприема мерки за повишен оперативен контрол на параметрите на 

мрежата, като извършва оценка на количествата природен газ от всички източници на 

входните точки на националната газопреносна мрежа за три дни напред, съпоставени с 

тридневна прогноза за потреблението на база сключените договори за пренос, текущите 

нива на потребление и връзката околна температура – потребление, като се определя 

вероятността от дисбаланс между търсене и предлагане и се проследява ежечасно 

дисбаланса на системата като цяло; 

7.5. При наличие на търговска и техническа възможност се нагнетяват 

допълнителни количества газ в ПГХ „Чирен” или се осъществява виртуално нагнетяване, 

чрез замяна на газ от ПГХ „Чирен” с пропорционално количество на вход на мрежата; 

7.6. При наличие на търговска и техническа възможност се достига до максимално 

ниво лайнпек в мрежите. 

 

VIII. НИВО „ТРЕВОГА” 

При обявяване на ниво „Тревога”, ГДУ на „Булгартрансгаз” ЕАД незабавно: 

8.1. Привежда схема на оповестяване на Щаба по т. 5.1.; 
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8.2. Оповестява предприятията за природен газ, МЕ, КЕВР и операторите на 

съседните страни в региона (Приложение 1); 

8.3. Задейства схемата за информационни потоци (Приложение 3); 

8.4. Предприема мерки за повишен оперативен контрол на параметрите на 

мрежата, като извършва оценка на количествата природен газ от всички източници на  

входните точки на националната газопреносна мрежа за три дни напред, съпоставени с 

тридневна прогноза за потреблението на база сключените договори за пренос, текущите 

нива на потребление и връзката околна температура-потребление като се определя 

вероятността от дисбаланс между търсене и предлагане и се проследява ежечасно 

дисбаланса на системата като цяло; 

8.5. При наличие на търговска и техническа възможност се нагнетяват 

допълнителни количества газ в ПГХ „Чирен” или се осъществява виртуално нагнетяване, 

чрез замяна на газ от ПГХ „Чирен” с пропорционално количество на вход на мрежата; 

8.6. При наличие на търговска и техническа възможност се достига до максимално 

ниво лайнпек в мрежите. 

8.7. Прилагат се пазарните мерки по отношение на доставките, съгласно 

Приложение II от Регламента: 

8.7.1. По-голяма гъвкавост на производството, т.е. максимален добив; 

8.7.2. По-голяма гъвкавост на вноса, т.е. максимални доставки от внос; 

8.7.3. Търговско съхраняване на газ-капацитет за добив и количества съхраняван 

природен газ; 

8.7.4. Доставки в обратна посока на междусистемни връзки с основна посока на 

физическия поток; 

8.7.5. Координира действията си с операторите на преносни системи от съседни 

страни в региона, т.е. задействане на оперативни споразумения или трансфер между 

различни преносни системи, със съгласие на предприятията за газ с права върху тях. 

8.8. Прилагат се пазарните мерки по отношение на търсенето, съгласно 

Приложение II от Регламента: 

8.8.1. Предприятията - потребители да преминат до размера на потвърдените от 

Обществения доставчик/търговците заявки, съгласно договорите им; 

8.8.2. Използване на договори с възможност за прекъсване на потреблението и 

тяхното задействане; 

8.8.3. Доброволно изключване на част от натоварването от страна на 

потребителите; 

8.8.4. Доброволно преминаване на резервно гориво от страна на потребителите 

8.9. Мерките по т. 8.7 допринасят за постигането на максимални доставки (както от 

търговска, така и от техническа страна) на природен газ към консуматорите в рамките на 

действащите договори и споразумения, а тези по т. 8.8 за ограничаване на потреблението 

по доброволен път и в рамките на действащите договори. 
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8.10. Задълженията на предприятията за природен газ за докладване, съгласно 

Регламента, при ниво “Тревога“ са сходни с тези при ниво „Извънредна ситуация“ и са 

описани по-долу в Плана. 

 

IX. НИВО „ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ” 

При обявяване на ниво „Извънредна ситуация”, ГДУ на „Булгартрансгаз” ЕАД 

незабавно: 

9.1. Привежда схема на оповестяване на Щаба по т. 5.1.; 

9.2. Привежда схемата за оповестяване на органите за управление, силите и 

средствата при бедствия, аварии и катастрофи; 

9.3. Оповестява потребителите и средствата за масово оповестяване, съгласно 

(Приложение 1); 

9.4. Задейства схемата за информационни потоци към предприятията за природен 

газ, МЕ, КЕВР, операторите на съседните страни в региона и ЕК (Приложение 4); 

9.5. Предприема мерки за повишен оперативен контрол на параметрите на мрежата 

(прецизно се уточняват нивата на търсене и предлагане за три дни напред); 

9.6. Максимално бързо се въвежда временно прекъсване или ограничаване на 

производството или снабдяването с природен газ (до 48 часа), със заповед на 

Председателя на ЩИАП; 

9.7. При възникване на необходимост от въвеждане на ограничителен режим, 

прекъсване или ограничаване на снабдяването с газ за срок по-дълъг от 48 часа се 

изготвя мотивирано предложение до министъра на енергетиката, съгласно чл. 21 от 

Наредба № 10 от 9.06.2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно 

прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа 

енергия, топлинна енергия и природен газ. Предложението се прави не по-късно от 24 

часа от възникване на извънредната ситуация; 

9.8. Прилагат се пазарните мерки по отношение на доставките, съгласно 

Регламента, описани в т. 8.7; 

9.9. Прилагат се пазарните мерки по отношение на търсенето, съгласно Регламента, 

описани в т. 8.8; 

9.10. Прилагат се непазарните мерки по отношение на доставките, 

съгласно Приложение III от Регламента: 

9.10.1. Принудително увеличаване на местния добив на газ – разпорежда се от ГДУ 

на „Булгартрансгаз” ЕАД на Оператора на добивните предприятия, без да е нужно 

съгласие на собствениците му; 

9.10.2. Принудителен добив на газ от ПГХ, без да е нужно съгласие на 

собственика/ците му. Разпорежда се от ГДУ на „Булгартрансгаз” ЕАД на Оператора/ите на 

съоръжения за съхранение; 
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9.10.3 ГДУ на Оператора на газопреносната система разпорежда на всички 

ползватели на мрежата със сключени договори за пренос, да осигурят максимално 

дневните обеми, договорени с външния доставчик, в т.ч. и в случаите, когато това води до 

допълнителни разходи, съгласно договорите за доставка на едро; 

9.10.4. Принудително изключване на производствата на електрическа енергия, 

използващи природен газ като гориво; 

9.10.5. Принудително използване на запаси от алтернативни горива; 

9.10.6. Използване на пълния капацитет на наличния съхраняван газ в ПГХ „Чирен” 

за задоволяване на защитените потребители. 

9.10.7. Координирано действие от страна на операторите на преносни системи от 

съседните страни в региона по задействане на трансфер между различни преносни 

системи. 

9.11 Действията, описани в т. 9.10, са от ключово значение за максимализиране на 

доставките на природен газ в страната, а именно от внос, местен добив и съоръжения за 

съхранение и са задължителни за това ниво на опасност с оглед факта, че търсенето 

надвишава доставките. Процедурата за въвеждането на т. 9.10.1 - 9.10.3 и т. 9.10.6 - 

9.10.7 е съгласно Авариен план на „Булгартрансгаз” ЕАД и Инструкция за действията при 

въвеждане на ограничителен режим. Въвеждането на действията по т. 9.10.4 - 9.10.5 се 

разпорежда от Ведомствения щаб на МЕ чрез описаните в Приложения 4 информационни 

потоци. 

9.12. Специфични мерки по отношение на доставките: 

9.12.1. Без да противоречи на чл. 10, параграф 7 от Регламента, както и в случай 

на едновременно прекъсване на доставките по мрежата за транзитен и национален пренос 

се ограничава или прекратява транзитния пренос; 

9.12.2 „Булгартрансгаз” ЕАД се задължава да осигури чрез технологичните връзки 

възможност за трансфер на природен газ между националната газопреносна мрежа и 

газопреносната мрежа за транзитен пренос, в т.ч. и в случаите, когато няма възможност 

за търговско измерване (прилага се обемния метод); 

9.12.3. Без да противоречи на чл. 10, параграф 7 от Регламента, както и в случай 

на едновременно прекъсване на доставките по мрежата за транзитен и национален пренос 

се трансферират количества между двете системи за пренос; 

9.13 Действията, описани в т. 9.12 са от ключово значение за максимализиране на 

доставките на природен газ в страната чрез трансфер на свободни количества природен 

газ от мрежата за транзитен пренос към националната газопреносна мрежа; 

9.14. Прилагат се непазарните мерки по отношение на търсенето, съгласно 

Приложение III от Регламента: 

9.14.1. Принудително преминаване на алтернативно гориво; 

Топлофикационните дружества са съществена част от потреблението през зимните 

месеци и в същото време са длъжни да разполагат с алтернативно гориво, съгласно 

разпоредбите на Наредбата № 11 от 10.06.2014 г. за резервите от горива. 
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Ограничаването им трябва да стане без да се застрашава сигурната и надеждна работа на 

съоръженията за производство и пренос на топлинна енергия, т.е. услугата 

топлоснабдяване за защитените битови потребители, детските, здравните и учебните 

заведения. 

Топлофикационните дружества са съществена част от потреблението през зимните 

месеци и в същото време са длъжни да разполагат с алтернативно гориво, съгласно 

разпоредбите на Наредбата № 11 от 10.06.2014 г. за резервите от горива.  

9.14.2. Принудително ограничаване/прекъсване на снабдяването с природен газ за 

период до 48 часа от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД или за период от над 48 часа от МЕ 

се извършва по условия и схеми, изготвени от „Булгартрансгаз” ЕАД. Операторът на 

газопреносната система разработва 7 нива на ограничаване на снабдяването по такъв 

начин, че при недостиг на природен газ за всички потребители, поетапно да се 

ограничават и/или изключват определени групи потребители, а именно незащитени с 

алтернативно гориво, незащитени без алтернативно гориво, защитени небитови, услуги и 

домакинствата. 

По-тежките нива на ограничаване предвиждат доставката на газ да бъде 

гарантирана само на защитените потребители, което е съобразено с възможностите за 

добив от ПГХ „Чирен”. Най-тежкото ниво на ограничение (7-мо) предвижда доставки само 

за домакинствата и рафинерията, произвеждаща алтернативното гориво за 

топлофикационните дружества, доставящи топлинна енергия на битови потребители. 

Приложение № 7 а  

9.14.3. Примерно описание и ефект от въвеждане на нивата през зимен 

месец: 

 

Ниво на 

ограничаване 

 

 

Действия 

 

Очаквано дневно 

потребление 

Без 

ограничение 

Няма 11,4 млн. м3/ден 

1 Преминаване към ниво на потребление при 

огр. режим, съгласно Договори за доставка 

9,5 млн. м3/ден 

2 Преминаване на ТЕЦ с алт. гориво към 

резервното гориво 

6,7 млн. м3/ден 

3 Преминаване на пром. потребители с 

алтернативно гориво на резервното гориво 

5,8 млн. м3/ден 

4 Ограничаване с 50% на технологично 

прекъсваемите незащитени и с до 50% на 

ГРД. Прекъсване на прекъсваемите 

потребители с ниско ниво на аварийност и 

къс срок за прекъсване  

4,8 млн. м3/ден 
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*Нива 6 и 7 се въвеждат не по-рано от 30 дни след възникване на извънредна 

ситуация, освен ако по експлоатационни и/ или други причини застрашаващи 

функционирането на газопреносната мрежа не е наложително по-ранно въвеждане. 

Приложение № 7а  

9.14.4 При използване на мерките в т. 9.12 максимално се осигурява снабдяването 

на защитените потребители. 

В Приложение № 6 е показан балансът на потреблението по месеци (на база 

исторически данни за последните няколко години), при различни сценарии за 

ограничаване на доставките на ГИС „Негру Вода”. 

Характеристиките на ПГХ „Чирен”, на база исторически данни, са показани в 

Приложение № 7. 

Сценариите за ограничение в проценти на основната входна точка ГИС „Негру 

Вода”, показани в Приложение № 6, са на база договорени 8 млн.куб.м. на ден през 

зимния период и 6 млн.куб.м. на ден през летния, при очакваното потребление в страната 

през 2016 - 2017 год. в рамките 2,9 - 3,3 млрд. м³/год.  

 

9.15 Задължения за докладване на предприятията за природен газ са, 

както следва: 

9.15.1 „Булгартрансгаз” ЕАД: 

9.15.1.1 На база получената информация от останалите предприятия докладва на 

Ведомствен Щаб на МЕ състоянието на наляганията на входните точки, доставките в 

страната, потреблението на присъединените към газопреносната мрежа небитови и битови 

клиенти, състоянието на преносната мрежа – налягане, количество газ в лайнпек, режим 

на работа и др., както и изпълнението на наложените ограничения от присъединените към 

газопреносната мрежа клиенти, в т.ч. преминаване на алтернативно гориво и др. 

Необходимостта от промяна на обявеното ниво към по-леко. 

9.15.2 Предприятията за доставка докладват: 

9.15.2.1 Очаквани количества за доставка за 3 дни напред; 

9.15.2.2 Часово и дневно потребление на клиентите си; 

5 Спиране на потребителите с непрекъсваем 

цикъл и консумация над 500 000 м3/ден  

2,7 млн. м3/ден 

6* Спиране на потребителите с непрекъсваем 

цикъл и консумация под 500 000 м3/ден, 

спиране на всички незащитени (без 

рафинериите, произвеждащи алтернативни 

на газа горива) 

2,1 – 2,5 млн. м3/ден – 

само защитени 

7* Осигуряване на газ само за домакинствата до 1,2 млн. м3/ден 
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9.15.2.3 Какви количества могат да осигурят по договорите за доставка под 

условие (гъвкави договори); 

9.15.2.4 Изпълнението от страна на техните клиенти на наложените ограничения 

(временно ограничени/ ограничителен режим). 

9.15.3. Предприятия за производство (местен добив) докладват: 

9.15.3.1 Очаквани количества за добив за 3 дни напред; 

9.15.3.2 Очаквано налягане на точката на присъединяване между инсталациите на 

добивното предприятие и газопреносната система. 

9.15.4 Предприятия за съхранение докладват: 

9.15.4.1 Очаквани количества за добив за 3 дни напред. 

9.15.4.2 Очаквано налягане на точката на присъединяване между инсталациите на 

предприятието за съхранение и газопреносната система. 

9.15.5 Предприятията за разпределение докладват: 

Потреблението на присъединените към газоразпределителната мрежа небитови и 

битови клиенти, състоянието на разпределителната мрежа, а именно налягане, налично 

количество газ в газоразпределителната мрежа (лайнпек), режим на работа, изпълнение 

на наложените ограничения от присъединените към газоразпределителната мрежа 

клиенти, в т.ч. преминаване на алтернативно гориво и др. Състояние на доставките към 

домакинствата и важните обществени услуги (сигурност, здравеопазване, образование и 

др.). 

9.16. При изпълнение на задълженията за докладване се използват 

информационните потоци, посочени в Приложение 4. 

 

X. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НОРМАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РАБОТА 

10.1. Съставяне на режимна схема за запълване на системата до необходимите 

обеми за възстановяване на баланса, необходим за нормален транспорт на природен газ. 

10.2. Проверка на техническото състояние на всички входно/изходни точки 

(отстраняване на възникнали отклонения). 

10.3. Проверка на линейната част (отстраняване на възникнали нарушения). 

10.4. Проверка на всички компресорни станции (основно работилите при 

екстремални експлоатационни условия) и отстраняване на възникнали нарушения. 

10.5. Предупреждаване на клиентите на мрежата за готовност на оператора за 

възстановяване на нормален транспорт на природен газ. 

10.6. След писмено потвърждение от клиентите на мрежата за готовност – 

операторът, съгласувано с МЕ, възстановява нормалното състояние на газоподаването. 
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10.7. Информира операторите на преносни системи от съседните страни в региона 

за прекратяване задействаните оперативни споразумения или трансфер между различни 

преносни системи, съгласувано с предприятията за природен газ с права върху тях. 

10.8. Съдействие на МЕ при информирането на ЕК за осъществените мероприятия 

по задействане/прекратяване на Плана за извънредни ситуации. 

10.9. Преносът на природен газ по време на ограничителния режим/временното 

ограничаване на снабдяването до изходните точки се осъществява без оглед на 

собствеността на газа, постъпващ на входните точки. 

10.10. Във връзка с т. 10.9, след отмяната на ограничителния режим/временното 

ограничаване на снабдяването, на база разпределението на количествата на входните 

точки по доставчици и на изходните точки по ползватели, се определят количествата газ, 

които подлежат на възстановяване между различните ползватели на мрежите; 

10.11. Възстановяването на количествата по т. 10.10 се извършва не по-късно от 

един календарен месец, както следва: 

10.11.1. При технологична възможност – в количества природен газ; 

10.11.2. Чрез заплащане на стойността на природния газ; 

10.12. Разпоредбата по чл. 10.11 се прилага и когато част или целия постъпващ 

природен газ на входните точки е собственост на Оператора, като за изпълнението на 

тези клаузи Операторът има качеството на ползвател на мрежата. 

 

XI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1: Схема за оповестяване на предприятията за природен газ при 

обявяване на ниво на опасност; 

Приложение 2: Информационни потоци при ниво „Ранно предупреждение” между 

ГДУ на „Булгартрансгаз” ЕАД и предприятията за газ по чл. 2 от Директива 2009/73; 

Приложение 3: Информационни потоци при ниво „Тревога” между ГДУ на 

„Булгартрансгаз” ЕАД и предприятията за газ по чл. 2 от Директива 2009/73; 

Приложение 4: Информационни потоци при ниво „Извънредна Ситуация” между 

ГДУ на „Булгартрансгаз” ЕАД и предприятията за газ по чл. 2 от Директива 2009/73; 

Приложение 5.1. Национално потребление, внос по входни точки, местен добив, 

добив от ПГХ „Чирен”/лайнпек и средна температура (гр. София) за месец януари 2012 г. 

и  за месец  януари 2014 г.; 

Приложение 5.2. Връзка между температурата и потреблението за месец януари 

2012 г. и за месец януари 2014 г.; 

Приложение 6: Сценарии за ограничаване подаването на газ в основната входна 

точка на системата;  

Приложение 7: Работни характеристики на ПГХ „Чирен” за последните 5 години; 
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Приложение №7 а: Нива на ограничаване доставките на газ от ПГХ „Чирен” за 6 

месеца; 

Приложение 8: Схема за оповестяване на органите за управление, силите и 

средствата при бедствия, аварии и катастрофи; 
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Николай Николов – Заместник-министър на енергетиката 

и Председател на Работната група по Заповед № РД-16-243/06.06.2016 г. 
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Димитър Куюмджиев – директор на дирекция „СЕ УКС”; 

 

.................................... 

Венета Цветкова - директор на дирекция „ЕПМС” 

 

.................................... 

Владимир Янков – служител по сигурността на информацията 

 

 

Изготвил: 
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Вили Русенова – гл. експерт, дирекция „СЕУКС” секретар на РГ 

 

 


