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Съгласно чл. 32 от Правила за балансиране на пазара на природен газ, в случай на 

обективна невъзможност операторът да предприеме действия за балансиране по чл. 31 

и кумулативният дисбаланс на газопреносната мрежа надвиши определена от оператора 

граница, което води до невъзможност да се балансира физически преносната система 

и/или се застраши целостта и безопасната й експлоатация, операторът предприема 

действия съобразно раздел VI от „Правилата за управление и технически правила на 

газопреносните мрежи“ и/или Наредба №10 от 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.  

В тази връзка, операторът определя оперативни граници и експлоатационни зони на 

лайнпека на Националната газопреносна мрежа (НГПМ) и Газопреносната мрежа за 

транзитен пренос (ГМТП), както следва: 

 

Оперативни 

граници 

ГМТП НГПМ 

Минимално 

количество газ 

33 млн.м3              347 820 MWh* 18 млн.м3 

 

189 720 MWh* 

Максимално 

количество газ 

43 млн.м3   453 220 MWh* 23,7 млн.м3 

 

249 798 MWh* 

 

НГПМ/Национална балансова зона - експлоатационни зони на лайнпека: 

Зона 1 20 ÷ 22 млн.м3 210 800 ÷ 231 880 MWh* 

Зона 2 19 ÷ 20 млн.м3  

и 22 ÷ 23 млн.м3 
200 260 ÷ 210 800 MWh* 
и 231 880 ÷ 242 420 MWh* 

Зона 3 <19  и > 23 млн.м3 < 200 260 и > 242 420MWh* 

 
ГМТП/Транзитна балансова зона - експлоатационни зони на лайнпека: 

Зона 1 35 ÷ 40 млн.м3 368 900 ÷ 421 600 MWh* 

Зона 2 34 ÷ 35 млн.м3  

и 40 ÷ 42 млн.м3  
358 360 ÷ 368 900 MWh* 
и 412 600 ÷ > 442 680 MWh* 

Зона 3 <34  и > 42 млн.м3   < 358 360 и > > 422 680 MWh* 

,където: 

Зона 1 (Зелена зона): определя диапазона за нормална експлоатация на мрежата.  

Зона 2 (Жълта зона ): определя диапазона, в който газопреносния оператор следва да 

предприеме действия за физическо балансиране на мрежата. Целта на действията за 

балансиране е лайнпека да бъде върнат в Зона 1.  

Зона 3 (Червена зона): определя рисково състояние на мрежата, застрашаващо  целостта 

на системата. Газопреносния оператор предприема действия за физическо ограничаване 

на количествата газ, постъпващи през входовете или изтегляни от изходите на мрежата. 

Ограничителният режим се въвежда съгласно действащите правила и нормативни 

разпоредби. 

Максималните количества газ в лайнпека на ГМТП са изменени с Решение на 

Управителния съвет по Протокол №290/29.08.2018 г. 

 



 
 
 

 
2 

О
Д

-В
Т
-0

0
3
, 
v
0
2
 

 

* Енергийната стойност се определя на базата на представителната калоричност, 

валидна за месец Октомври 2018 


