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Този документ описва основните функционални изисквания към Информационната
система „Платформа за търговско диспечиране”, включително общо описание на бизнес
процесите, които трябва да бъдат обслужвани от нея.
За краткост по-долу, Информационната система „Платформа за търговско диспечиране”,
ще бъде наричана CDP, системата или информационна система „Платформа за търговско
диспечиране”.
Платформата следва да предоставя на ползвателите услуги 24 часа в денонощието, 7 дни
в седмицата, 365 дни в годината (24x7х365). В тази връзка е необходимо
информационната система да има осигурена непрекъсната поддръжка 24x7x365 от екип с
основен приоритет обезпечаване на нейната надеждна и безаварийна работа. За
разработване на бъдещи функционалности или промяна на съществуващи такива е
необходимо да има достатъчен брой специалисти, които да могат да поемат паралелно
изпълнението на различни задачи, свързани с развитието на системата.
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ОБЩО ОПИСАНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСА

Сключване на договор
Регистриране на клиент
Администриране на клиентите

Администриране портфолиото
(Products/Services management)

(Customer management)

Администриране на
договорите
(Contract Management)

Администриране на капацитета (Capacity management)
Импорт на капацитет/ Вторичен пазар

Импорт на данни за
капацитет
(формиране на
портфолио)

Вторичен пазар на
капацитет
(Capacity secondary
market)

Администриране на заявките и уведомленията за сделки на VTP (Nominations
management)
- Заявки (Номинации)
- Повторни заявки
- Уведомления за сделки

Измерване и разпределение на количества (Measuring & Allocation)
- Измерване
- Разпределение на измерените количества природен газ по ползватели (портфолио) за всяка точка

Търговско балансиране (Balancing)
Виртуална търговска
точка

Балансова позиция

- По ползватели (портфолио)
- По балансови групи (ако е
приложимо)

Сетълмент и Фактуриране
- Тарифен модел
- Изготвяне на сметки (по договор/портфолио, по балансови групи (ако е приложимо))
- Обмен на данни с финансово-счетоводната система (фактуриране, контрол на вземанията)
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РАЗДЕЛ ІІ: РЕГИСТРИРАНЕ НА ПОЛЗВАТЕЛ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Представи описание на основните модули и функционалности на CDP за въвеждане,
съхраняване и обработка на данни за ползвателите на „Булгартрансгаз” ЕАД;
b) Посочи степента на съответствие на функционалностите на информационната
система, която предлага, с всяко от функционалните изисквания от CDP_FR_CD 1 до
CDP_FR_CD 16;
c) Опише предложението си за реализация на всяко от изискванията от CDP_FR_CD 1 до
CDP_FR_CD 16;
d) Да посочи и обясни начина на действие на всяка функционалност на предлагания
софтуер, съответстваща на всяко от изискванията от CDP_FR_CD 1 до CDP_FR_CD 16;
e) Представи допълнителна информация относно реализиране на всяко от изискванията,
в случай, че счита за необходимо.
2.1. Договор за ползване на продукти от портфолиото на „Булгартрансгаз“ ЕАД
CDP_FR_CD 1: Проект на Договор за ползване на продукт от портфолиото на
„Булгартрансгаз“ ЕАД трябва да се генерира автоматично от CDP в предварително
дефиниран формат, да се визуализира в профила на клиента и да се изпраща на
ползвателя по електронна поща заедно с уведомлението за одобряване и регистриране
като ползвател на преносните мрежи и/или ПГХ Чирен.
Основни реквизити на договора:
-

Идентификационни данни на ползвателя на мрежата и/или ПГХ Чирен;

-

Дата на подписване, дата на влизане в сила и продължителност на договора;

-

Закупени капацитетни продукти (портфолио) по входно-изходни точки вкл.
Чирен;

-

Приложими срокове и правила за номиниране на количества по входно-изходни точки
вкл. ПГХ Чирен;

-

Приложими процедури и правила за балансиране;

-

Балансираща група (ако е приложимо);

-

Тарифи, Правила за фактуриране и плащане (билинг период, срок за издаване на
фактура, падеж на фактурите и др.), неустойки.

ПГХ

CDP_FR_CD 2: Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва
да позволява на администратора ѝ да управлява формата на договора и да го променя.
2.2. Администриране на данните за регистрираните ползватели
CDP_FR_CD 3: Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва
да осигурява необходимите инструменти и интерфейси за създаване, въвеждане,
съхраняване и обработка на данни за регистрираните ползватели на мрежата на
„Булгартрансгаз” ЕАД.
Администраторът на информационната система „Платформа за търговско диспечиране“
трябва да има възможност да добавя, променя и премахва параметрите за идентификация
на ползвателите, да ги дефинира и ограничава по вид и стойност. CDP трябва да има

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВСКО ДИСПЕЧИРАНЕ

Част A

функционалности за сортиране и филтриране на информацията за идентификация на
ползвателите и генериране на справки от ползватели и администратори по индивидуални
изисквания на търсенето.
Задължителен минимален набор от данни, които трябва да бъдат управлявани от CDP по
отношение на регистрираните ползватели на мрежата:
1. Идентификационни данни на ползвателя:
- Име на ползвател;
- ЕИК (Булстат);
- Идентификационен номер по ДДС;
- Тип на ползвател (обществен доставчик, търговец, небитов клиент, краен снабдител и
др.);
- EIC код на ползвател;
- ACER код.
2. Адресна информация;
3. Банкова информация: име на финансовата институция, IBAN, SWIFT код и др.;
4. Контактна информация – лице и данни за контакт от страна на ползвателя;
5. Кредитен лимит.
CDP трябва да има възможност да извършва автоматична проверка и сравнение на
предоставената от потребител на системата информация спрямо съдържанието на
публичните регистри ACER CEREMP, ENTSO-E CIO EIC database, регистър на ЕК VIEW за
потвърждаване на номер по ДДС и др.
CDP_FR_CD 4: CDP трябва да съхранява история на промените на данните за ползвателя
и да позволява да бъдат генерирани справки, както с актуални, така и с исторически данни
с цел анализи. Справките трябва да бъдат достъпни, както за потребителя така и за
администратора на CDP.
CDP_FR_CD 5: В зависимост от вида на данните, ползвателите на „Булгартрансгаз” ЕАД
трябва да имат достъп за четене и/или за четене и запис до данните си чрез
потребителския им профил.
Ползвателите на „Булгартрансгаз” ЕАД трябва да имат достъп чрез потребителския си
профил до договорите си, включително до изтекли такива.
2.3. Администриране на портфолиото
CDP_FR_CD 6: Информационната система „Платформа за търговско диспечиране”, трябва
да осигурява необходимите инструменти и интерфейси за създаване, въвеждане,
съхраняване и обработка на данни за продуктите предоставяни от „Булгартрансгаз” ЕАД
(каталог на продуктите, предлагани от Дружеството).
Администраторът на информационната система „Платформа за търговско диспечиране“
трябва да има възможност да добавя, променя и премахва параметрите за идентификация
на продуктите, да ги дефинира и ограничава по вид и стойност. CDP трябва да има
функционалности за сортиране и филтриране на информацията и генериране на справки
от администратори и ползватели по индивидуални изисквания на търсенето.
Задължителен минимален набор от данни, които трябва да бъдат поддържани от CDP по
отношение управлението на портфолиото от продукти:
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1. Наименование на продукта;
2. Код на продукта;
3. Описание на продукта;
4. Обхват (балансова/и зона/и и/или набор от входно-изходни точки и VTP, които се
предлага);
5. Основни параметри на услугата (период, измервателни единици, цена/и, ограничения
и др.).
CDP_FR_CD 7: CDP трябва да съхранява история на промените в каталога на продуктите,
предлагани от „Булгартрансгаз“.
2.4. Администриране на данните за входно – изходните точки. Администриране
на данни за линии към пунктове за предаване
CDP_FR_CD 8: Информационната система „Платформа за търговско диспечиране”, трябва
да осигурява необходимите инструменти за въвеждане, съхраняване и обработка на данни
за входно-изходните точки, в които се предлагат продуктите за капацитет.
Задължителен минимален набор от данни, които трябва да бъдат поддържани от CDP по
отношение администрирането на входно-изходните точки:
1. Наименование на точката;
2. EIC на точката;
3. Вътрешен код на точката;
4. Вид на точката (входна/изходна/двупосочна);
5. Тип точка (междусистемно свързване, вътрешна);
6. Балансова зона, към която принадлежи точката;
7. Посока на потока;
8. Тип по отношение на номинациите (single side, double side);
9. Технически капацитет за всяка посока;
10. Прекъсваем капацитет;
11. Ценова група;
12. Група за пренос, в която попада този пункт за приемане/предаване;
13. Собственик линиите към пункта за предаване;
14. Други.
CDP_FR_CD 9: CDP трябва да позволява търсене и сортиране на данните за
идентификация на входно-изходните точки по всеки от параметрите за идентификация на
точките.
CDP_FR_CD 10: CDP трябва да съхранява история на промените в каталога на точките и
да позволява да бъдат генерират справки, както с актуални така и с историческите данни
с цел анализи, от страна на ползватели и администратори.
CDP_FR_CD 11: Информационната система „Платформа за търговско диспечиране”, трябва
да осигурява необходимите инструменти за въвеждане, съхраняване и обработка на данни
за линиите към пунктове за предаване на природен газ.
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Задължителен минимален набор от данни, които трябва да бъдат поддържани от CDP по
отношение администрирането на линиите към пунктове за предаване на природен газ:
1. Наименование на линията;
2. Вътрешен код - идентификатор на линията;
3. EIC код – идентификатор на линията;
4. Данни за измервателния уред на линията;
5. Посока на потока;
6. Капацитет на линията към пункта за предаване;
7. Налягане на линията към пункта за предаване;
8. Собственик на линията;
9. Описание на линията;
10. Други
CDP_FR_CD 12: CDP трябва да позволява търсене и сортиране на данните за
идентификация на линиите по всеки от параметрите за идентификацията им.
CDP_FR_CD 13: CDP трябва да съхранява история на промените в каталога на линиите и
да позволява да бъдат генерират справки, както с актуални така и с историческите данни
с цел анализи, от страна на потребителите на системата.
2.5. Администриране на договорите
CDP_FR_CD 14: CDP трябва да осигурява необходимия инструментариум (темплейт) и
интерфейс за създаване, въвеждане, съхранение и обработване на данни за договорите,
сключени между „Булгартрансгаз” ЕАД и ползвателите.
CDP трябва да поддържа минимум следните типове договори:
-

Договор за ползване на продукти от портфолиото на Дружеството;

-

Договор за достъп и пренос;

-

Договор за пренос и съхранение;

-

Договор за покупко-продажба на газ за балансиране;

-

Договор за присъединяване към газопреносната мрежа;

-

Договор за участие на VTP.

CDP_FR_CD 15: Администраторът на приложението трябва да има възможност да
редактира темплейтите на договорите. Не е допустимо промяна на съществуващ
темплейт, който вече е използван за създаване на договор.
Системата трябва да позволява създаване на нови темплейти за договори чрез копие на
съществуващ темплейт.
CDP_FR_CD 16: Оторизирани служители на „Булгартрансгаз” ЕАД трябва да имат достъп
до информация за всички договори, както и възможност да генерират справки за
договори. Ползвателите трябва да имат достъп до информация за собствените си
(актуални и приключили) договори, както и възможност да генерират справки за тях.
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РАЗДЕЛ III: УПРАВЛЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТАРИФИ
CDP трябва да осигурява необходимия инструментариум и интерфейси за управление на
процесите и взаимоотношенията между „Булгартрансгаз” ЕАД и ползвателите по
отношение:
-

Импорт/експорт на данни за разпределен/наличен капацитет от/към външен софтуер
(платформа за разпределение на капацитет);

-

Покупко-продажба на капацитет на вторичен пазар на вътрешни входно-изходни
точки.

-

Импорт/експорт на данни за тарифи и ценова информация от/към външен софтуер
(платформа за разпределение на капацитет);

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Представи описание на основните модули и функционалности на CDP по отношение
управление на капацитет, информация за тарифи и ценова информация;
b) Посочи степента на съответствие на функционалностите на информационната
система, която предлага, с всяко от функционалните изисквания от CDP_FR_CA 1 до
CDP_FR_CA 11;
c) Опише предложението си за реализация на всяко от изискванията от CDP_FR_CR 1 до
CDP_FR_CA 11.
d) Да посочи и обясни начина на действие на всяка функционалност на предлагания
софтуер, съответстваща на всяко от изискванията от CDP_FR_CA 1 до CDP_FR_CA 11;
e) Представи допълнителна информация относно реализиране на всяко от изискванията,
в случай, че счита за необходимо.
3.1. Въвеждане на данни за капацитет
CDP_FR_CA 1: CDP трябва да поддържа функционалност за автоматичен импорт на
разпределен капацитет от външни софтуери (Платформа за резервиране на капацитет –
RBP и др.), както и на автоматичен експорт на данни за наличен капацитет към външни
софтуери (Платформа за резервиране на капацитет – RBP, Платформи за публикуване на
информация и др.).
CDP трябва да позволява конфигуриране на график за автоматизиран обмен на данни за
капацитет със свързаните информационни системи.
CDP_FR_CA 2: CDP трябва да поддържа функционалност за ръчно въвеждане на данни и
въвеждане на данни чрез използване на XLS темплейт за разпределен капацитет от
оператора.
3.2. Съставяне на портфолио на мрежови ползвател
CDP_FR_CA 3: CDP трябва да позволява съставяне на портфолио от продуктите,
използвани от мрежови ползвател, въз основа на данни за разпределен капацитет,
импортирани от външни информационни системи - платформи за резервиране на
капацитет или други информационни системи.
CDP_FR_CA 4: CDP трябва да позволява ръчно въвеждане на данни за разпределен
капацитет към портфолиото на мрежовия ползвател.
CDP_FR_CA 5: Задължителен минимален набор от данни, които трябва да бъдат
поддържани от CDP по отношение портфолиото от продукти на мрежови ползвател:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВСКО ДИСПЕЧИРАНЕ

Част A

-

Идентификатор на входно/изходна точка (наименование, EIC код);

-

Посока на потока;

-

Капацитет (стойност на разпределения капацитет по продукти и по период на
валидност);

-

Тип на разпределения капацитет (твърд, прекъсваем);

-

Срок на продукта (годишен, тримесечен, месечен, дневен, в рамките на деня);

-

История на резервираните капацитетни продукти;

-

Други.

3.3. Други
CDP_FR_CA 6: CDP трябва да позволява въвеждане (ръчно и автоматизирано) на
информация за свободно сключени сделки между ползвателите за покупко-продажба на
капацитет на вторичен пазар.
CDP_FR_CA 7: CDP трябва да съхранява данни за всички сделки за капацитет, сключени
на вторичния пазар и да предоставя възможност на администратора на приложението и
на ползвателите за генериране на справки по различни сечения. Ползвателите трябва да
имат достъп само до данни и справки за собствените си договори.
CDP_FR_CA 8: CDP трябва да позволява въвеждане (ръчно и автоматизирано) и обмен
(ръчен и автоматизиран) на данни със свързани информационни системи по отношение
на допълнително предоставен капацитет в резултат от прилагане на CMP процедури.
CDP_FR_CA 9: CDP трябва да позволява въвеждане (ръчно и автоматизирано) и обмен
(ръчен и автоматизиран) на данни със свързани информационни системи по отношение
на наличния (разполагаем, неналичен) капацитет при прекъсване и/или ограничение на
капацитета.
3.4. Въвеждане на данни за тарифи
CDP_FR_CA 10: CDP трябва да поддържа функционалност за ръчно въвеждане на данни и
въвеждане на данни чрез използване на XLS темплейти за тарифите на предлаганите
услуги.
CDP_FR_CA 11: CDP трябва да поддържа функционалност за автоматичен обмен
(импорт/експорт) на ценова и тарифна информация от/към свързани информационни
системи (напр. Платформа за резервиране на капацитет – RBP, информационна система
АЖУР L и др.).
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РАЗДЕЛ IV: ВИРТУАЛНА ТЪРГОВСКА ТОЧКА (VTP)

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Представи описание на основните модули и функционалности на CDP по отношение
на Виртуална търговска точка (VTP);
b) Посочи степента на съответствие на функционалностите на информационната
система, която предлага, с всяко от функционалните изисквания от CDP_FR_VP 1 до
CDP_FR_VP 6;
c) Опише предложението си за реализация на всяко от изискванията от CDP_FR_VP 1 до
CDP_FR_VP 6;
d) Да посочи и обясни начина на действие на всяка функционалност на предлагания
софтуер, съответстваща на изискванията от CDP_FR_VP 1 до CDP_FR_VP 6;
e) Представи допълнителна информация относно реализиране на всяко от изискванията,
в случай, че счита за необходимо.
CDP_FR_VP 1: CDP трябва да поддържа Виртуална търговска точка в портфолиото на
мрежовия ползвател, който има сключен договор за ползване на VTP.
CDP_FR_VP 2: При регистриране на сделка на Виртуална търговска точка от страна по
сделката, контрагентът и операторът трябва да получават уведомление чрез съобщение
по електронна поща. CDP трябва да позволява контрагентът да одобри или отхвърли
сключената сделка.
CDP_FR_VP 3: Уведомлението за регистрирана сделка в съобщението трябва да съдържа
минимум следните параметри:
-

Уникален номер на транзакцията;

-

EIC кодове на страните по сделката;

-

Дата и час на сключване на сделката;

-

Тип транзакция (покупка, продажба);

-

Валидност - период на сделката (от - до час/дата);

-

Количество, изразено в KWh.

CDP_FR_VP 4: CDP следва автоматично да генерира и изпраща заявка от името на
страните по сделката, която съответства на количествата от уведомлението.
CDP_FR_VP 5: CDP трябва да позволява импортиране на информация за сделки на VTP от
външни приложения (платформа за търговия/балансова платформа, борсов софтуер).
CDP_FR_VP 6: CDP трябва да съхранява данни за сключените на VTP сделки и позволява
извършване на справки от страна на администратора и ползвателите за сключените
сделки на VTP.
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АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ

CDP трябва да позволява въвеждане, съхранение и обработване на заявки на количества
по входно/изходни точки, ПГХ Чирен и VTP.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Представи описание на основните модули и функционалности на CDP по отношение
на заявките по входно/изходни точки, ПГХ Чирен и VTP;
b) Посочи степента на съответствие на функционалностите на информационната
система, която предлага, с всяко от функционалните изисквания от CDP_FR_NOM 1 до
CDP_FR_NOM 15;
c) Опише предложението си за реализация на всяко от изискванията от CDP_FR_NOM 1
до CDP_FR_NOM 15.
d) Да посочи и обясни начина на действие на всяка функционалност на предлагания
софтуер, съответстваща на всяко от изискванията от CDP_FR_NOM 1 до CDP_FR_NOM
15;
e) Представи допълнителна информация относно реализиране на всяко от изискванията,
в случай, че счита за необходимо.
5.1.

Общи изисквания по отношение администрирането на заявките и
коригиращите заявки

CDP_FR_NOM 1: CDP трябва да позволява обмена на документи между „Булгартрансгаз”
ЕАД и ползвателя, във връзка със заявки (номинации) / коригиращи заявки (реноминации), да се извършва чрез импорт и експорт, генериране и изпращане на
съобщения в XML формат по стандарт EDIG@S, които да бъдат автоматично обработвани
от CDP.
CDP_FR_NOM 2: CDP трябва да предоставя потребителски интерфейс, чрез който
ползвателите на мрежата да въвеждат ръчно заявки (номинации) / коригиращи заявки
(ре-номинации) и наблюдават статуса на заявките и капацитета по входно/изходни точки
и ПГХ Чирен. Потребителският интерфейс трябва да предоставя на потребителите на
системата, ползватели на мрежата, достъп - лимитиран до собственото им портфолио.
CDP_FR_NOM 3: CDP трябва да позволява регистриране на заявки (номинации) /
коригиращи заявки (ре-номинации), само по време на предварително дефинирани
времеви прозорци за всеки вид заявка. CDP трябва да позволява на администраторът на
системата да променя параметрите на времевите прозорците за отделните видове заявки..
CDP_FR_NOM 4: CDP трябва да предоставя възможност за въвеждане на заявки
(номинации) / коригиращи заявки (ре-номинации) от оторизиран служител на
„Булгартрансгаз” ЕАД от името на ползвател.
CDP_FR_NOM 5: Оторизирани служители на „Булгартрансгаз” ЕАД трябва да имат достъп
до информация за всички заявки (номинации) / коригиращи заявки (ре-номинации), за
всички точки и от всички ползватели.
5.2.

Заявки

CDP_FR_NOM 6: CDP трябва да обработва заявки с формат NOMINT по стандарт EDIG@S
или ръчно въведени заявки в потребителския интерфейс. При получено съобщение
NOMINT, CDP трябва автоматично да генерира съобщение с формат ACKNOWN по стандарт
EDIG@S за статус на заявката.
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CDP_FR_NOM 7: CDP не трябва да позволява приемане на заявки въведени ръчно с
некоректни параметри.
Параметри за контрол:
-

Неприемане на заявка при липса на някой от задължително изискуемите реквизити на
заявката;

-

Неприемане на заявка при грешни стойности на реквизити в заявката;

-

Неприемане на заявка от страна на системата при липса на закупен капацитет по
входно/изходни точки и/или ПГХ Чирен от съответния ползвател, подател на заявката;

-

Неприемане на количества, превишаващи закупения капацитет от ползвателя,
подаващ заявката за входно/изходна/и точка/и и/или ПГХ Чирен. Системата трябва да
ограничава автоматично заявените количества до размера на закупения капацитет, в
случай на получаване на заявка за количества превишаващи закупения капацитет.

CDP_FR_NOM 8: CDP не трябва да позволява обработване на заявки въведени
автоматично с некоректни параметри.
CDP автоматично трябва да включи статус на заявката в генерираното съобщение
ACKNOW по стандарт EDIG@S.
Параметри за контрол:
-

Необработване на заявка при липса на някой от задължително изискуемите реквизити
на заявката;

-

Необработване на заявка при грешни стойности на реквизити в заявката;

-

Необработване на заявка от страна на системата при липса на закупен капацитет по
входно/изходни точки и/или ПГХ Чирен от съответния ползвател, подател на заявката;

-

Необработване на количества, превишаващи закупения капацитет от ползвателя,
подаващ заявката за входно/изходна/и точка/и и/или ПГХ Чирен. Системата трябва да
ограничава автоматично заявените количества до размера на закупения капацитет, в
случай на получаване на заявка за количества превишаващи закупения капацитет.

CDP_FR_NOM 9: Обработката на заявките трябва да се извършва ръчно и автоматично
като се генерира отговор на заявката с формат NOMRES по стандарт EDIG@S.
CDP_FR_NOM 10: CDP трябва да осигури минимум три канала за уведомяване (изпращане
на NOMRES) към ползвателите за отговор на заявка:
-

Чрез визуализиране в профила на ползвателя в CDP;

-

Чрез съобщение, изпратено по комуникационен канал и/или електронна поща;

-

Чрез EDIG@S XML съобщение NOMRES.

CDP_FR_NOM 11: Обработката на заявката представлява прилагане на минимум следните
условия:
-

Сравнение с разпределения капацитет по точки;

-

Сравнение със заявеното от контрагент по сделка за покупко-продажба и прилагане
на правилото на „по-малкото“ при насрещна заявка.

5.3. Коригиращи заявки
CDP_FR_NOM 12: След затваряне на времевия прозорец за редовни дневни заявки,
обработка на номинациите и изпращане на отговор (NOMRES), ползвателят трябва да
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може да заяви промяна на одобреното вече количество за следващия газов ден
(коригираща заявка). Коригиращите заявки трябва да се обработват аналогично на
заявките, съгласно изисквания CDP_FR_NOM 6, 7, 8, 9, 11.
CDP_FR_NOM 13: CDP трябва да разрешава регистрация на коригиращата заявка само в
предварително дефиниран времеви прозорец. По подразбиране прозорецът трябва да се
отваря два часа след затваряне на прозореца за редовни дневни заявки и да се затваря
два часа преди започване на новия газов ден.
CDP_FR_NOM 14: CDP трябва да съдържа функционалност, която дефинира разликата
между одобрените по заявката и променените в коригиращата заявка количества за всяка
входно/изходна точка да не превишава предварително дефиниран от администратора на
системата праг в %. CDP трябва да позволява промяна от администратора на системата
на прага за допустима разлика. Прагът за допустима разлика може да бъде различен за
отделните точки.
5.4.

Баланс на заявката

CDP_FR_NOM 15: CDP трябва да генерира съобщение IMBNOT по стандарт EDIG@S,
уведомяващо ползвателя за балансовия статус, представляващ разликата между заявени
количества по входни точки и заявени количества на изходни точки от един ползвател.
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РАЗДЕЛ VI: ПРОЦЕДУРИ ПО СРАВНЕНИЕ (Matching)
CDP трябва да изпълнява процедури по сравнение на заявките и коригиращите заявки със
съседни оператори на газопреносни мрежи и/или източници на природен газ (добивни
предприятия):

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Представи описание на основните модули и функционалности на CDP по отношение
на процедурите по сравнение;
b) Посочи степента на съответствие на функционалностите на информационната
система, която предлага, с всяко от функционалните изисквания от CDP_FR_MP 1 до
CDP_FR_MP 4;
c) Опише предложението си за реализация на всяко от изискванията от CDP_FR_MP 1 до
CDP_FR_MP 4.
d) Да посочи и обясни начина на действие на всяка функционалност на предлагания
софтуер, съответстваща на всяко от изискванията от CDP_FR_MP 1 до CDP_FR_MP 4;
e) Представи допълнителна информация относно реализиране на всяко от изискванията,
в случай, че счита за необходимо.
CDP_FR_MP 1: В случай, че „Булгартрансгаз“ ЕАД е инициираща страна по процедурата на
сравнение, CDP трябва да генерира съобщение с формат DELORD (Delivery Order
Document) по стандарт EDIG@S с двойки контрагенти по входно-изходни точки.
CDP_FR_MP 2: В случай, че „Булгартрансгаз“ ЕАД е отговаряща страна по процедурата на
сравнение, CDP трябва да генерира съобщение с формат DELRES (Delivery response
document) по стандарт EDIG@S с двойки контрагенти по входно-изходни точки,
съпоставяйки информацията от получения DELORD и NOMINT.
CDP_FR_MP 3: Администраторът трябва да има права за създаване на темплейт в CDP за
въвеждане на двойките контрагенти, както и да дефинира и редактира начините на
комуникация с тях. Двойките контрагенти трябва да се вземат автоматично от NOMINT и
DELORD.
CDP_FR_MP 4: Изпращането на DELRES трябва да може да бъде автоматично и ръчно след
преглед на коректността на съобщението от оператор.
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РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕРВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВА (Measuring &
Allocation)
CDP трябва да осигурява необходимия инструментариум за събиране, съхранение и
обработка на данните за пренесените количества газ на всички входно/изходни точки, и
предоставяне информация на ползвателите на мрежата на „Булгартрансгаз” ЕАД за
пренесените количества по конкретен договор.
CDP трябва да позволява предоставяне на оперативни данни на присъединените страни
(разпределителни мрежи, присъединени добивни съоръжения, пряко присъединени
съоръжения към газопреносната мрежа), в съответствие с изискванията на „Правилата за
управление и технически правила на газопреносните мрежи “.
Данните за пренесените количества и други релевантни параметри трябва да постъпват
в CDP от ИС WPS 32, като за целта е необходимо да бъде изградена връзка между двете
системи.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Представи описание на основните модули и функционалности на CDP по отношение
въвеждане, съхранение и обработване на данните за измерените и разпределени
количества природен газ;
b) Посочи степента на съответствие на функционалностите на информационната
система, която предлага, с всяко от функционалните изисквания от CDP_FR_GM 1 до
CDP_FR_GM 13;
c) Опише предложението си за реализация на всяко от изискванията от CDP_FR_GM 1 до
CDP_FR_GM 13;
d) Да посочи и обясни начина на действие на всяка функционалност на предлагания
софтуер, съответстваща на всяко от изискванията от CDP_FR_GM 1 до CDP_FR_GM 13;
e) Представи допълнителна информация относно реализиране на всяко от изискванията,
в случай, че счита за необходимо.
7.1. Измерване (Gas Measurement)
CDP_FR_GM 1: След завършване на всеки газов час и всеки газов ден, и изчакване на
предварително дефиниран от администратора на системата период (timeout), CDP трябва
да изтегля от базата данни на ИС WPS32 часовите и дневни показания на всички
измервателни уреди за всички входно/изходни точки. Извлечените данни трябва да се
използват за всички последващи изчисления, свързани с параметрите на измерените
количества (завършени часови/дневни количества, горна граница на топлина на изгаряне
и Воббе индекс).
CDP_FR_GM 2: Периодите на изчакване след завършване на газов час и на газов ден
трябва да могат да се дефинират и променят от администратора на системата.
CDP_FR_GM 3: CDP трябва да изчислява и съхранява измерените завършени часови и
дневни количества газ енергийни единици (kWh/h, kWh/d) за всеки пункт за
приемане/предаване на газ чрез сумиране на показанията извлечени от ИС WPS32 на
измервателните уреди, свързани към този пункт.
CDP_FR_GM 4: CDP трябва да визуализира в потребителските профили на ползвателите
на мрежата измерените параметри на газа - завършени часови количества и завършени
дневни количества в съответствие с портфолиото на ползвателя.
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Задължителен набор от данни, които трябва да се визуализират в потребителския
интерфейс на CDP за ползвателите на мрежата по входно/изходни точки и ПГХ Чирен с
филтър за времеви период:
-

EIC код на входно изходната точка или ПГХ Чирен;

-

Измерено количество за завършен газов час и общо (с натрупване) за деня;

-

Превишение на измереното количество над резервирания капацитет на часова/дневна
база;

-

Средни часови показания на останалите параметри като Pср, Tср, Qнек, Qкор, Qтот, E,
z, Cf, Калоричност съгласно сключени споразумения за оперативно взаимодействие

със съседни оператори и газоразпределителни дружества.

Задължителен набор от данни, които трябва да се визуализират в потребителския
интерфейс на CDP за присъединените страни:
-

Измерено количество за завършен газов час и общо (с натрупване) за деня;

-

Средни часови показания на параметрите Pср, Tср, Qнек, Qкор, Qтот, E, z, Cf,
калоричност.

CDP_FR_GM 5: CDP трябва да предоставя възможност за М2М (machine – to – machine)
обмен на данните с ползвателите на мрежата и съседни оператори във формат METRED
(Meter reading document) по стандарт EDIG@S. CDP трябва да позволява експорт на данни
за измерванията в XSLX, CSV. CDP трябва да позволява извличане на METRED
съобщенията в EDIG@S XML формат.
7.2. Разпределение на измерените количества (Gas Allocation)
7.2.1. Разпределение
разпределение

на

преминалите

количества

без

процедура

по

CDP_FR_GM 6: CDP трябва да има възможност да извършва разпределение на
преминалите количества без процедура по разпределение чрез заявка към ИС WPS32, при
което разпределеното е равно на преминалото количество – при единствен ползвател на
съответната точка/пункт.
7.2.2. Разпределение
разпределение

на

преминалите

количества

с

процедура

по

Когато за една входно/изходна точка е необходимо прилагането на процедура за
разпределение на преминали количества, CDP трябва да притежава необходимите
средства за разпределяне на измерените количества между тези ползватели.
CDP_FR_GM 7: CDP трябва да поддържа набор от методи на разпределение на количества.
Основни методи на разпределение, които трябва да бъдат поддържани от системата:
-

Пропорционално на номинациите (използва се по подразбиране) (Pro-rata);

-

Балансиращ ползвател (Balancing shipper);

-

По взаимно договорена между ползвателите и одобрена от „Булгартрансгаз” ЕАД
формула за разпределение (протокол и др. формули);

-

Разпределеното количество е равно на потвърденото количество.

CDP_FR_GM 8: CDP трябва да позволява прилагането на различни процедури за
разпределение за различните входни/изходни точки.
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CDP_FR_GM 9: CDP трябва да позволява оператор от страна на „Булгартрансгаз“ да
променя/редактира ръчно разпределението, извършено от системата на база
„алтернативен подход за разпределение“.
CDP_FR_GM 10: CDP трябва да позволява на администратора на системата да дефинира,
въвежда и съхранява методи на разпределение във вид на математически формули.
10.3.

Обмен на данни

CDP_FR_GM 11: CDP трябва да позволява М2М (machine – to – machine) обмен на данните
с ползватели и съседни оператори с формат ALOCAT (Allocation Document) по стандарт
EDIG@S). CDP трябва да позволява експорт на данни за разпределенията в XLSX, CSV
формат. CDP трябва да позволява извличане на ALOCAT съобщенията в EDIG@S XML
формат.
10.4.

Сметка оперативно балансиране

CDP_FR_GM 12: CDP трябва да изчислява и поддържа Сметка за оперативно балансиране
(Operational Balancing account) дефинирана в Споразумения за междусистемно свързване
със съседни оператори съгласно Регламент (ЕО) № 2015/703 на база преминалите
количества и допустимия лимит на отклонение между заявките и потока.
CDP_FR_GM 13: CDP трябва да позволява М2М (machine – to – machine) обмен на данните
със съседен оператор с формат ACCSIT (Account Situation Document) по стандарт EDIG@S.
CDP трябва да позволява експорт на данни за сметката оперативно балансиране в XLSX,
CSV. CDP трябва да позволява извличане на ACCSIT съобщенията в EDIG@S XML формат.
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БАЛАНСИРАНЕ

CDP трябва да поддържа балансови сметки – да изчислява и съхранява данни за разликите
между разпределените количества постъпили на вход и разпределените количества
извадени на изход за всяко портфолио на ползвател. CDP трябва да поддържа
функционалности, които съответстват на Регламент (ЕС) №312/2014 и на Правила за
балансиране на пазара на природен газ.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Представи описание на основните модули и функционалности на CDP по отношение
формиране, съхранение и обработване на данните за балансови сметки;
b) Посочи степента на съответствие на функционалностите на информационната
система, която предлага, с всяко от функционалните изисквания от CDP_FR_BSA 1 до
CDP_FR_BSA 7;
c) Опише предложението си за реализация на всяко от изискванията от CDP_FR_BSA 1
до CDP_FR_BSA 7.
d) Да посочи и обясни начина на действие на всяка функционалност на предлагания
софтуер, съответстваща на всяко от изискванията от CDP_FR_BSA 1 до CDP_FR_BSA 7;
e) Представи допълнителна информация относно реализиране на всяко от изискванията,
в случай, че счита за необходимо.
CDP_FR_BSA 1: Балансовите сметки трябва да съдържат данни за дебаланса на часова и
дневна база.
CDP_FR_BSA 2: Балансовите сметки трябва да се водят на следните нива:
-

Ползвател – за всички договори на конкретен ползвател по балансова зона, които са
активни в периода за балансиране;

-

Балансова група – за група от договори/портфолио на един или повече ползватели по
балансови зони, които са активни в периода за балансиране.

CDP_FR_BSA 3: Системата трябва да позволява на администратор от страна на
„Булгартрансгаз“ да създава и променя балансови групи (ако е приложимо) от ползватели
и/или договори/портфолио на ползватели.
CDP_FR_BSA 4: Основните контролирани параметри в балансовите сметки трябва да
бъдат:
На ниво ползвател/портфолио:
-

Дебаланс - разлика между сумата на разпределените количества на входни точки и

-

Сумарен дебаланс вход-изход за всички договори включени в балансовата група, на

сумата на разпределените количества на изходни точки в портфолиото на ползвател,
на часова и дневна база.На ниво балансова група:
часова и дневна база.

CDP_FR_BSA 5: Оторизирани служители на „Булгартрансгаз” ЕАД трябва да имат достъп
до балансовите сметки за всички ползватели или група от ползватели.
Ползвателите трябва да имат достъп до балансовите сметки в собственото си портфолио.
CDP_FR_BSA 6: Системата трябва да предлага възможност за M2M (machine-to-machine)
обмен на данните с ползвателя с формат IMBNOT по стандарт EDIG@S. CDP трябва да
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позволява експорт на данни за балансовите сметки, дебаланс, сумарен дебаланс, както и
на IMBNOT съобщенията в XLSX, CSV.
CDP_FR_BSA 7: За нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД, CDP трябва да предоставя
възможност за генериране на обобщени справки за дебалансите в различни сечения – по
периоди, по договор/портфолио, по ползвател/и, по балансови групи (ако е приложимо)
и др. Само оторизирани служители на „Булгартрансгаз” ЕАД трябва да имат достъп до
пълната информация в тези справки. Справките трябва да са достъпни във формат XLSX
и CSV.
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РАЗДЕЛ IX: СЕТЪЛМЕНТ И ФАКТУРИРАНЕ
CDP трябва да осигурява необходимия инструментариум за управление на процесите и
взаимоотношенията между „Булгартрансгаз” ЕАД и Ползвателите на мрежата по
отношение на предоставяне на информация, въз основа на която са изготвени сметките
им, за издадените към тях фактури и за заверените от „Булгартрансгаз” ЕАД плащания по
фактури.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Представи описание на основните модули и функционалности на CDP по отношение
формиране на сметки (приложения към фактурите) за предоставени услуги,
предоставяне на информация, въз основа на която са изготвени сметките, за
издадените към тях фактури и за заверените от „Булгартрансгаз” ЕАД плащания по
фактури;
b) Посочи степента на съответствие на функционалностите на информационната
система, която предлага, с всяко от функционалните изисквания от CDP_FR_S 1 до
CDP_FR_S 24;
c) Опише предложението си за реализация на всяко от изискванията от CDP_FR_S 1 до
CDP_FR_S 24.
d) Да посочи и обясни начина на действие на всяка функционалност на предлагания
софтуер, съответстваща на всяко от изискванията от CDP_FR_S 1 до CDP_FR_S 24;
e) Представи допълнителна информация относно реализиране на всяко от изискванията,
в случай, че счита за необходимо.
9.1. Сетълмент
Сетълментът е процес на обобщаване на данните от разпределен капацитет,
разпределените количества газ по дни и по входно/изходни точки, дебаланса и
отклоненията спрямо параметри, заложени в договора. Въз основа на обобщените данни
трябва да се изготвят сметките (приложения към фактурите) и данните за фактурите,
които да се подават към финансово-счетоводната система („АЖУР L”) за издаване на
фактура и осчетоводяване.
CDP_FR_S 1: Сетълментът на дневна база трябва да се извършва до 4-тия (с възможност
за промяна на тази дата) календарен ден след приключване на периода за фактуриране
(билинг период – по подразбиране календарен месец).
Избраният за Изпълнител участник, трябва да разработи и предостави необходимите
софтуерни средства и процедури за обмен на информация между CDP и финансовосчетоводната система „АЖУР L”.
CDP_FR_S 2: Справката за сетълмент за период трябва да включва изчисляване на
дължимите за всеки резервиран капацитетен продукт за всяка входно/изходна точка, за
разпределените месечни количества за всяка входно/изходна точка и за дневните
дебаланси по балансови зони, както и на всички останали плащания в резултат на:
-

Превишаване разпределеното количество спрямо разпределения капацитет;

-

Специфични услуги ползвани от съответния ползвател;

-

Качество на номинацията (разлика спрямо алокираното количество).

CDP_FR_S 3: CDP трябва да позволява администраторът на системата да включва и
изключва параметри от процедурата на сетълмент.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

21

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВСКО ДИСПЕЧИРАНЕ

Част A

CDP_FR_S 4: CDP трябва да позволява администраторът на системата да предефинира
допустимите толеранси по всички критерии и показатели, включени в сетълмента.
CDP_FR_S 5: Справките за сетълмент трябва да се проверяват и валидират от оператор
на „Булгартрансгаз” ЕАД (оператор). CDP трябва да позволява операторът да извършва
ръчни корекции.
CDP_FR_S 6: След валидирането им от оторизиран оператор от страна на
„Булгартрансгаз“, данните по ползватели трябва да са на разположение в
потребителските им профили за изтегляне във формати XLSX, CSV.
9.2. Сетълмент по балансови групи (ако е приложимо)
CDP_FR_S 7: CDP трябва да позволява администраторът на системата да дефинира групи
от портфолиа на ползватели с цел съставяне на справка за сетълмент на балансови групи
(ако е приложимо). Справката за сетълмент на балансова група съдържа само дневните
дебаланси на групата.
CDP_FR_S 8: Справките за сетълмент трябва да се проверяват и валидират от оператор
на „Булгартрансгаз” ЕАД (оператор). CDP трябва да позволява операторът да извършва
ръчни корекции.
CDP_FR_S 9: След валидирането им от оторизиран оператор от страна на
„Булгартрансгаз“, данните по ползватели трябва да са на разположение в
потребителските им профили за изтегляне във формати XLSX, CSV.
9.3. Фактуриране
CDP_FR_S 10: CDP трябва да предоставя необходимите инструменти за изготвяне на
финансова сметка (приложение към фактурата) и фактуриране на услугите, получени от
ползвател на „Булгартрансгаз” ЕАД по конкретен договор/портфолио за използваните
услуги за изтеклия период на сетълмент. Сметката (приложение към фактурата) трябва
да се изготвя на база договорените условия, резултатите от сетълмента и тарифния
модел.
CDP_FR_S 11: CDP трябва да предоставя възможност на оторизиран служител на
„Булгартрансгаз” ЕАД да въвежда нов тарифен модел, да модифицира съществуващ
тарифен модел, да избира между предварително дефинирани тарифни модели.
CDP_FR_S 12: Информационната система „Платформа за търговско диспечиране” трябва
да съхранява историческа информация за използвания тарифен модел за срок от минимум
5 години.
CDP_FR_S 13: Всяка промяна в текущо използвания тарифен модел трябва да влиза в сила
от следващия период на фактуриране.
CDP_FR_S 14: Задължителен минимален набор от реквизити на финансовата сметка
(приложение към фактурата), изготвяна от CDP:
-

Наименование на клиент;

-

Идентификационен номер на ползвателя;

-

Номер/идентификатор на балансовата група (ако договорът е включен в такава);

-

Номер на фактурата, към която се отнася финансовата сметка (Приложение към
фактурата);

-

Период на фактуриране;

-

Код и вид на продукта/услугата;
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-

Цена за ползваните продукти/услуги (количество, единична цена и обща цена);

-

Неустойки/такси за неизпълнение от страна на ползвателя на договорени параметри
и/или общи правила за ползване на мрежата (за всяко поотделно);

-

Отстъпки за неизпълнение от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД на договорени
параметри, качествени параметри и/или общи правила за предоставяне на услугите
(за всяко поотделно);

-

Други такси/неустойки/отстъпки, включени в тарифния модел.

CDP_FR_S 15: CDP трябва да изготвя сметките (приложение към фактурите) за
използваните от ползвателите на „Булгартрансгаз” ЕАД услуги, които освен
информацията, посочена по-горе, трябва да включват и всички реквизити определени от
действащата нормативна база в Р България към момента на издаване на сметката.
Сметките трябва да се издават в предварително дефинирана форма.
CDP_FR_S 16: CDP трябва да позволява оторизиран служител на „Булгартрансгаз” ЕАД да
променя формата на сметката (приложение към фактурата) и нейните реквизити.
CDP_FR_S 17: Изготвените от CDP сметки (приложения към фактурите) трябва да могат
да се проверяват и валидират от оторизиран представител на „Булгартрансгаз” ЕАД, който
трябва да има възможност да прави и ръчни корекции. След валидиране, сметката трябва
да се регистрира в базата данни заедно с идентификационните данни на валидиращия.
Същата информация трябва да се изпрати към финансово-счетоводната информационна
система „АЖУР L” за издаване на фактура.
CDP_FR_S 18: Издадените от финансово-счетоводната информационна система „АЖУР L”
фактури трябва да се регистрират и съхраняват в базата данни на CDP.
След като е издадена фактура, CDP не трябва да позволява да се извършват промени в
регистрирани вече сметки (приложения към фактурите).
В случай, че фактурата е маркирана като сторнирана (отменена), потребители със
специално дефинирани права трябва да могат променят сметката към нея.
CDP_FR_S 19: Системата трябва да позволява прилагане на принципа на „Двата подписа”
- чрез валидиране на второ ниво на сметките и фактурите на ползвателите от специално
оторизиран за целта представител на „Булгартрансгаз” ЕАД.
След валидирането, сметките (приложения към фактурите) и фактурите на всички
ползватели на „Булгартрансгаз” ЕАД трябва да се публикуват (да стават видими) в
потребителските им профили и да се изпраща съобщение за издадена нова фактура по
електронна поща.
CDP_FR_S 20: CDP трябва да генерира аларма (нотификация) към определени
потребители (служители на „Булгартрансгаз” ЕАД, които са отговорни за валидиране на
информацията) в определен предефиниран период преди изтичане на сроковете:
-

За публикуване на текущи данни за използваните от ползвателите услуги (CDP_FR_S
5);

-

За валидиране на резултати от сетълмента по балансови групи (ако е приложимо)
(CDP_FR_S 8); и

-

За валидиране на фактурите (CDP_FR_S 24).

CDP_FR_S 21: CDP трябва да предоставя възможност за генериране на справки за
фактурираните услуги в различни сечения – по периоди, по продукти/услуги, по
входно/изходни точки, по договори/портфолио, по ползвател/и, по видове начисления в
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зависимост от тарифния модел. Справките трябва да бъдат експортируеми във формат
XSLX, CSV и PDF.
CDP_FR_S 22: CDP трябва да обменя информация с финансово-счетоводната
информационна система „АЖУР L” за извършени плащания по издадени фактури, която
информация да се визуализира в потребителския профил на ползвателя.
CDP_FR_S 23: CDP трябва да предоставя възможност за генериране на справки за статуса
на плащанията от ползвателите по различни сечения - обобщена информация за
постъпили плащания за определен период, информация за неплатени фактури с изтекъл
падеж и др. Справките трябва да бъдат експортируеми във формат XSLX, CSV и PDF.
CDP_FR_S 24: В справките, генерирани от ползватели на „Булгартрансгаз” ЕАД трябва да
съдържат само информация за сметки и фактури по активните договори на конкретния
ползвател. Оторизирани служители на „Булгартрансгаз” ЕАД трябва да имат достъп до
всички сметки и фактури.
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РАЗДЕЛ X: СПРАВКИ

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Представи описание на основните модули и функционалности на CDP по отношение
възможностите за генериране на справки;
b) Посочи степента на съответствие на функционалностите на специализирания софтуер,
който предлага, с всяко от функционалните изисквания от CDP_FR_REP 1 до
CDP_FR_REP 14 на Възложителя;
c) Опише предложението си за реализация на всяко от изискванията от CDP_FR_REP 1
до CDP_FR_ REP 14;
d) Да посочи и обясни начина на действие на всяка функционалност на предлагания
софтуер, съответстваща на всяко от изискванията от CDP_FR_REP 1 до CDP_FR_ REP
14;
e) Представи допълнителна информация относно реализиране на всяко от изискванията,
в случай, че счита за необходимо.
CDP_FR_REP 1: Всички справки, които системата позволява да бъдат генерирани, трябва
да бъдат експортируеми в XLSX, CSV и PDF формат.
10.1. Справки с предефиниран формат
CDP_FR_REP 2: Системата трябва да позволява извличането на справки с предефиниран
формат. Наборът от справки и техните реквизити ще бъдат дефинирани от Възложителя
и Изпълнителя по време на изпълнение на договора при внедряване на системата в
експлоатация.
CDP_FR_REP 3: Реквизитите на справките с предефиниран формат не трябва да могат да
бъдат променяни от оператори/потребители на системата. Администраторът на системата
от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД трябва да има възможност да променя реквизити на
справките.

Примерен минимален набор от видове справки с предефиниран формат за вътрешно
ползване от „Булгартрансгаз” ЕАД:
CDP_FR_REP 4: Обобщени справки за сключени договори - по ползватели, по балансови
групи (ако е приложимо), по видове услуги, по продължителност на договорите, по
входно/изходни точки, по периоди, справки за действащи договори, справки за договори
с изтекъл срок и др.
CDP_FR_REP 5: Обобщени справки за закупени капацитети - по ползватели, по договори,
по балансови групи (ако е приложимо), по периоди и др.
CDP_FR_REP 6: Обобщени справки за номинации за количества - по входно/изходни точки,
по ползватели, по договори, по балансови групи (ако е приложимо) и др.
CDP_FR_REP 7: Обобщени справки за измерените и разпределени количества в различни
сечения – по периоди, по входно/изходни точки, по договор/и, по ползвател/и, по
балансови групи и др.
CDP_FR_REP 8: Обобщени справки за дневните дебаланси - по договори, по ползватели,
по балансови групи (ако е приложимо), по периоди и др.
CDP_FR_REP 9: Обобщени справки за измерени количества – за завършени часови
количества в рамките на текущия газов ден; Справки за измерени количества за
предходни периоди.
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CDP_FR_REP 10: Обобщени справки за фактурираните услуги в различни сечения – по
периоди, по услуги, по входно/изходни точки, по договори, по ползвател/и, по видове
начисления в зависимост от тарифния модел (например цена за резервация, за
съхранение, неустойки за отклонения номинация-измерено количество и др.).
CDP_FR_REP 11: Обобщени справки за статуса на плащанията по различни сечения – по
периоди, по услуги, по входно-изходни точки, по договори, по ползвател/и, по видове
начисления в зависимост от тарифния модел; Обобщена информация за постъпили
плащания за определен период, информация за неплатени фактури с изтекъл падеж и др.

Примерен минимален набор от видове справки с предефиниран формат за ползватели на
„Булгартрансгаз” ЕАД:
CDP_FR_REP 12: Справки за качествените характеристики на природния газ по точки на
измерване и по входно/изходни точки и/или балансови зони.
10.2. Справки с конфигурируем формат
CDP_FR_REP 13: Системата трябва да притежава модул за създаване на конфигурируеми
справки. Този модул трябва да позволява на оператора/администратора на системата от
страна на „Булгартрансгаз“ да дефинира нови видове справки като определя реквизитите
им. Модулът за конфигурируеми справки трябва да предоставя удобни за потребителя
средства за създаване на справки и определяне на атрибутите им чрез избор от списък с
наличните параметри. Операторът/администраторът на системата от страна на
„Булгартрансгаз“ трябва да може да определя достъпа (според роли потребители) до
съответните нови справки.
CDP_FR_REP 14: Администраторът на системата от страна на „Булгартрансгаз“ трябва да
разполага с актуално описание на базата данни на системата и да има пълен достъп до
базата данни, с цел използването ѝ за дефиниране и генериране на справки за нуждите
на Дружеството и изпълнение на задълженията му за прозрачност и докладване на данни,
съгласно Регламент (ЕО) №715/2009, мрежовите кодекси и Регламент (ЕС) №1227/2011 и
Регламент (ЕС) №1348/2014.
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РАЗДЕЛ XI: ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКЛАДВАНЕ НА REMIT ДАННИ
11.1. Общи изисквания относно публикуването и докладване на информация
CDP_FR_PUB 1: Специалисти на Възложителя трябва да разполагат с актуално описание
на базата данни на системата и да имат пълен достъп до базата данни, с цел използването
на данните за изпълнение на задълженията му за прозрачност и докладване на
информация, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №715/2009, мрежовите кодекси и
Регламент (ЕС) №1227/2011 и Регламент (ЕС) №1348/2014, и/или нови или обновени
нормативни актове в областта на пазара на търговия с природен газ в Р. България и/или
ЕС.
Базата данни на системата трябва да съдържа информация за всички параметри,
попадащи в обхвата на публикуваната и/или докладвана информация. В тази връзка,
системата трябва да има възможност да изпълнява всички необходими действия / да
притежава необходимите настройки, свързани с извличане на изискуемите данни от други
информационни системи.
CDP_FR_PUB 2: Системата трябва да позволява, както автоматизирано, така и ръчно
генериране на файлове в съответните формати и изпращане на данни за
публикуване/докладване върху Интернет страницата на „Булгартрансгаз“, „Платформата
за прозрачност“ на ENTSOG, платформата AGSI+ на GSE и информационната система на
ACER – ARIS. Процесите, свързани с публикуване и докладване на данни трябва да оказват
минимално въздействие и да не нарушават производителността и достъпността на
системата при изпълнение на основните бизнес процеси.
CDP_FR_PUB 3: Периодите за извличане, генериране и/или изпращане на файловете с цел
публикуване/докладване трябва да бъдат конфигурируеми по параметър и
тип/предназначение на файла. Системата трябва да позволява създаване на графици за
генериране и изпращане на файловете към съответните системи.
CDP_FR_PUB 4: Системата трябва да позволява избор и комбиниране на набор от
параметри, избор на набор от точки, агрегирането на данни за един и същ параметър за
повече точки, агрегирането на данни за един и същ параметър за всички точки от
балансова зона, избор и комбиниране на параметри по точки и мрежови ползватели, и
други възможности за избор, комбиниране и обобщаване на данни, с цел подготовка на
необходимата за публикуване или докладване информация.
CDP_FR_PUB 5: В случай на ново или изменение на съществуващо нормативно изискване,
свързано с публикуването на информация или докладването на REMIT данни, системата
трябва да бъде своевременно адаптирана в срок, позволяващ на „Булгартрансгаз“ пълно
съответствие с изискванията за прозрачност и качество, обхват, цялост и навременност
на докладване на REMIT данни към ACER.
CDP_FR_PUB 6: Проблемите, свързани с публикуването на информация или докладването
на REMIT данни трябва да бъдат третирани като проблеми от категория „Medium priority -

проблеми, с негативно въздействие върху работоспособността, производителността и/или
функционалностите на системата, затрудняващи работата на системата, но не водещи до
спиране на работата ѝ или до спирането на нейн основен модул”.

CDP_FR_PUB 7: При констатиран проблем с публикуването и/или докладването на данни
(свързан с обработването на данните, коректността на информацията, комуникацията
между системите и пр.), трябва да бъдат предприети незабавни действия за отстраняване
на причината за проблема/грешката.
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При наличие на коректна информация в системата, данните трябва да бъдат изпратени
към съответната платформа/Интернет страница/информационна система в рамките на
същия работен ден.
В случай, че проблемът се дължи на вътрешно-системен проблем и/или проблем в обмена
със свързаните информационни системи, и/или друг технически проблем, отстраняването
на същия трябва да се осъществи в спешен порядък, след което коректните и/или
пропуснати данни трябва да бъдат изпратени към съответната платформа/Интернет
страница/информационна система. Представители на Възложителя трябва да бъдат
уведомени незабавно след констатиране на проблема за обхвата и последствията от него,
както и за предприетите действия за отстраняването му.
Представители на Възложителя трябва да бъдат информирани при разрешаване на
проблема относно датата и часа на разрешаване, относно изпращането на
коригирана/актуализирана информация и/или пропуснати данни към съответната
платформа/Интернет страница/информационна система, и мерките предприети за
избягване на повторното му проявление.
11.2. Публикуване на информация върху интернет страницата на дружеството
CDP_FR_PUB 8: Системата трябва да притежава средства, позволяващи автоматизация на
процеса по публикуване върху Интернет страницата на „Булгартрансгаз“ на
информацията, съгласно изискванията на:
-

Параграф 3 от Приложение I към Регламент (ЕО) №715/2009;

-

Член 16 от Регламент (ЕС) №2015/703;

-

Глава VIII от Регламент (ЕС) 2017/460;

-

Член 11, 12, 13, 14, 15 от Регламент (ЕС) 2017/459;

-

Член 4 (1) от Регламент (ЕС) №1227/2011;

-

Други изисквания за прозрачност, публикуване или докладване на информация на
Регламент (ЕО) №715/2009, мрежовите кодекси и Регламент (ЕС) №1227/2011 и
Регламент (ЕС) №1348/2014, и/или нови или обновени нормативни актове в областта
на пазара на търговия с природен газ в Р. България и/или ЕС.

CDP_FR_PUB 9: Наборът от параметри, периодите за публикуване и обновяване,
гранулярността на данните и точките, за които ще се публикува информация на Интернет
страницата на „Булгартрансгаз“ ще бъдат конкретизирани по време на изпълнение на
поръчката.
CDP_FR_PUB 10: Системата трябва да позволява, както автоматизирано, така и ръчно
генериране и изпращане на данни за публикуване върху Интернет страницата на
„Булгартрансгаз“.
CDP_FR_PUB 11: Системата трябва да съхранява архив на файловете/данните, изпратени
за публикуване върху Интернет страницата на „Булгартрансгаз“.
CDP_FR_PUB 12: При констатиран проблем с публикуването на данни (свързан с
обработването на данните, коректността на информацията, комуникацията между
системите и пр.), трябва да бъдат предприети незабавни действия за отстраняване на
причината за проблема/грешката. При наличие на коректна информация в системата,
данните трябва да бъдат изпратени към Интернет страницата на „Булгартрансгаз“ в
рамките на същия работен ден. В случай, че проблемът се дължи на вътрешно-системен
проблем и/или проблем в обмена със свързаните информационни системи, и/или друг
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технически проблем, отстраняването на същия трябва да се осъществи в спешен порядък,
след което коректните и/или пропуснати данни трябва да бъдат изпратени към Интернет
страницата на „Булгартрансгаз“.
CDP_FR_PUB 13: Данните, публикувани върху Интернет страницата на „Булгартрансгаз“
трябва да бъдат експортируеми в файлове в XLSX формат.
CDP_FR_PUB 14: Информацията трябва да бъде публикувана и/или обновявана върху
Интернет страницата на „Булгартрансгаз“ през периоди в съответствие с релевантните
нормативни изисквания (в зависимост от минималния референтен период, за който може
да се резервира и заяви (презаяви) капацитет и минималния период на приключване на
сметките, за който се изчисляват такси при дисбаланс). Периодите за публикуване и
обновяване на данните трябва да бъдат конфигурируеми за всеки от параметрите, за
които се обявяват данни.
CDP_FR_PUB 15: В случай на ново или изменение на съществуващо нормативно изискване,
свързано с публикуването на информация, системата трябва да бъде своевременно
адаптирана в срок, позволяващ на „Булгартрансгаз“ пълно съответствие и изпълнение на
изискванията за прозрачност.
11.3. Публикуване на информация върху „Платформата за прозрачност“ на
ENTSOG (ENTSOG TP)
CDP_FR_PUB 16: Системата трябва да позволява автоматизация на процеса по изпращане
на информацията към „Платформата за Прозрачност“ на ENTSOG, съгласно изискванията
на:
-

Параграф 3 от Приложение I към Регламент (ЕО) №715/2009;

-

Член 16 от Регламент (ЕС) №2015/703;

-

Глава VIII от Регламент (ЕС) 2017/460;

-

Член 11, 12, 13, 14, 15 от Регламент (ЕС) 2017/459;

-

Член 4 (1) от Регламент (ЕС) №1227/2011;

-

Други изисквания за прозрачност, публикуване или докладване на информация на
Регламент (ЕО) №715/2009, мрежовите кодекси и Регламент (ЕС) №1227/2011 и
Регламент (ЕС) №1348/2014, и/или нови или обновени нормативни актове в областта
на пазара на търговия с природен газ в Р. България и/или ЕС;

-

Други изисквания, препоръки и решения, съгласувани и одобрени в рамките на
ENTSOG.

CDP_FR_PUB 17: Наборът от параметри, периодите за публикуване и обновяване,
гранулярността на данните и точките, за които ще се публикува информация върху
„Платформата за Прозрачност“ на ENTSOG ще бъдат конкретизирани по време на
изпълнение на поръчката.
CDP_FR_PUB 18: Системата трябва да позволява генериране на XML файлове, за целия
обхват от изискуеми данни, според актуалната XSD схема/и за публикуване на данни върху
„Платформата за Прозрачност“ на ENTSOG. При изменение на XSD схемата/ите, формата
на файловете или друго техническо и/или нормативно изискване, водещо до промяна в
обмена с „Платформата за прозрачност“, система трябва да бъде своевременно
адаптирана в срок, позволяващ на „Булгартрансгаз“ пълно съответствие и изпълнение на
изискванията за прозрачност и качество, обхват, цялост и навременност на докладване
на REMIT данни към ACER.
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CDP_FR_PUB 19: Системата трябва да позволява, както автоматизирано, така и ръчно
генериране и изпращане на XML файлове по актуалната XSD схема за публикуване на
данни върху „Платформата за Прозрачност“ на ENTSOG.
CDP_FR_PUB 20: Системата трябва да съхранява архив на файловете, изпратени към
„Платформата за Прозрачност“ на ENTSOG.
CDP_FR_PUB 21: Обменът на данни с „Платформата за Прозрачност“ на ENTSOG трябва да
съответства на всички технически изисквания и препоръки за публикуване на ENTSOG.
CDP_FR_PUB 22: При констатиран проблем с публикуването на данни (свързан с
обработването на данните, коректността на информацията, комуникацията между
системите и пр.), трябва да бъдат предприети незабавни действия за отстраняване на
причината за проблема/грешката. При наличие на коректна информация в системата,
данните трябва да бъдат изпратени към „Платформата за Прозрачност“ на ENTSOG в
рамките на същия работен ден. В случай, че проблемът с публикуването на данни се
дължи на вътрешно-системен проблем и/или проблем в обмена със свързаните
информационни системи, и/или друг технически проблем, отстраняването на същия
трябва да се осъществи в спешен порядък, след което коректните и/или пропуснати данни
трябва да бъдат изпратени към „Платформата за Прозрачност“ на ENTSOG.
Представители на Възложителя трябва да бъдат уведомени незабавно след констатиране
на проблема за обхвата и последствията от него, както и за предприетите действия за
отстраняването му.
Представители на Възложителя трябва да бъдат информирани при разрешаване
проблема относно датата и часа на разрешаване, относно изпращането
коригирана/актуализирана информация и/или пропуснати данни към „Платформата
Прозрачност“ на ENTSOG, и мерките предприети за избягване на повторното
проявление.

на
на
за
му

CDP_FR_PUB 23: Проблемите, свързани с публикуването на „Платформата за Прозрачност“
на ENTSOG трябва да бъдат третирани като проблеми от категория „Medium priority -

проблеми, с негативно въздействие върху работоспособността, производителността и/или
функционалностите на системата, затрудняващи работата на системата, но не водещи до
спиране на работата ѝ или до спирането на нейн основен модул”.
CDP_FR_PUB 24: Данни към „Платформата за Прозрачност“ на ENTSOG трябва да се
изпращат/обновяват през периоди в съответствие с релевантните нормативни изисквания
(в зависимост от минималния референтен период, за който може да се резервира и заяви
(презаяви) капацитет и минималния период на приключване на сметките, за който се
изчисляват такси при дисбаланс). Периодите за публикуване и обновяване на данните
трябва да бъдат конфигурируеми за всеки от параметрите, за които се обявяват данни.

CDP_FR_PUB 25: В случай на ново или изменение на съществуващо нормативно изискване,
както и на нови или промяна в съществуващите изисквания/препоръки на ENSTOG,
свързани с публикуването на информация, системата трябва да бъде своевременно
адаптирана в срок, позволяващ на „Булгартрансгаз“ пълно съответствие и изпълнение на
изискванията за прозрачност и качество, обхват, цялост и навременност на докладване
на REMIT данни към ACER.
11.4. Изпращане на данни към платформата на GSE (AGSI+)
CDP_FR_PUB 26: Системата трябва да позволява автоматизация на процеса по изпращане
на информация към Платформата на GSE (AGSI+).
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Минималният набор от параметри, за които трябва да се изпращат данни към AGSI+,
трябва да включва количество газ в хранилището, нагнетени и изтеглени количества,
работен газ, капацитет на нагнетяване и изтегляне, както и параметрите, посочени в Член
9 (7) и Член 9 (9) от Регламент (ЕС) №1348/2014.
CDP_FR_PUB 27: Периодите за изпращане на данни към AGSI+ трябва да бъдат
конфигурируеми за всеки от параметрите, за които се публикуват/докладват данни.
Информацията трябва да бъде изпращана към платформата AGSI+ не по-късно от
работния ден, следващ деня за който се отнася. Данните, изпращани към AGSI+ във
връзка с изпълнение на задълженията за докладване на REMIT информация към ACER за
съоръженията за съхранение на природен газ (количество газ в хранилището, нагнетени
и изтеглени количества, работен газ, капацитет на нагнетяване и изтегляне, данните за
планирана и непланирана недостъпност на съоръжението за съхранение, включително
момента на обявяването и капацитета, за които се отнася, както и параметрите, посочени
в Член 9 (7) и Член 9 (9) от Регламент (ЕС) №1348/2014) трябва да се изпращат и/или
обновяват по график, съответстващ на изискванията на Регламент (ЕС) №1348/2014.
CDP_FR_PUB 28: Системата трябва да позволява генериране на XML файлове, за целия
обхват от изискуеми данни, според актуалната/ите XSD схема/и за обмен на данни с
платформата AGSI+. При изменение на XSD схемата/ите, формата на файловете или друго
техническо и/или нормативно изискване, водещо до промяна в обмена с AGSI+, системата
трябва да бъде своевременно адаптирана в срок, позволяващ на „Булгартрансгаз“ пълно
съответствие с изискванията за прозрачност и качество, обхват, цялост и навременност
на докладване на REMIT данни към ACER данни.
CDP_FR_PUB 29: Системата трябва да позволява, както автоматизирано, така и ръчно
генериране и изпращане на XML файлове по актуалната XSD схема за обмен на данни с
платформата AGSI+.
CDP_FR_PUB 30: При констатиран проблем с публикуването/обмена на данни с AGSI+
(свързан с обработването на данните, коректността на информацията, комуникацията
между системите и пр.), трябва да бъдат предприети незабавни действия за отстраняване
на причината за проблема/грешката. При наличие на коректна информация в системата,
данните трябва да бъдат изпратени към платформата AGSI+ в рамките на същия работен
ден. В случай, че проблемът се дължи на вътрешно-системен проблем и/или проблем в
обмена със свързаните информационни системи, и/или друг технически проблем,
отстраняването на същия трябва да се осъществи в спешен порядък, след което
коректните и/или пропуснати данни трябва да бъдат изпратени към платформата AGSI+.
Представители на Възложителя трябва да бъдат уведомени незабавно след констатиране
на проблема за обхвата и последствията от него, както и за предприетите действия за
отстраняването му.
Представители на Възложителя трябва да бъдат информирани при разрешаване на
проблема относно датата и часа на разрешаване, относно изпращането на
коригирана/актуализирана информация и/или пропуснати данни към платформата AGSI+,
и мерките предприети за избягване на повторното му проявление.
CDP_FR_PUB 31: Обменът на данни с платформата AGSI+ трябва да съответства на всички
технически изисквания и препоръки за публикуване на GIE/GSE.
CDP_FR_PUB 32: Системата трябва да съхранява архив на файловете, изпратени към
платформата AGSI+.
CDP_FR_PUB 33: Проблемите, свързани с публикуването на платформата AGSI+ трябва да
бъдат третирани като проблеми от категория „Medium priority - проблеми, с негативно
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въздействие върху работоспособността, производителността и/или функционалностите на
системата, затрудняващи работата на системата, но не водещи до спиране на работата ѝ
или до спирането на нейн основен модул”.
CDP_FR_PUB 34: В случай на ново или изменение на съществуващо нормативно изискване,
както и на нови или промяна в съществуващите изисквания/препоръки на GIE/GSE,
свързани с публикуването/обмена на информация с AGSI+, системата трябва да бъде
своевременно адаптирана в срок, позволяващ на „Булгартрансгаз“ пълно съответствие с
изискванията за прозрачност и качество, обхват, цялост и навременност на докладване
на REMIT данни към ACER данни.
11.5. Докладване на REMIT данни към информационната система на ACER (ARIS)
CDP_FR_ACR 1: CDP трябва да позволява автоматизиране на процеса по генериране и
изпращане на XML файлове за докладване на REMIT данни към ACER, съгласно актуалните
изисквания за формат, съдържание и график на докладване на данните, дефинирани от
ACER (в комплекта REMIT документация и изисквания на ACER), Регламент (ЕС)
№1227/2011 и Регламент (ЕС) №1348/2014. Това включва:
-

Генериране на XML файлове в EDIG@S формат в съответствие с
NominationMonitoringSchema, относно докладване на данни за заявките за ден напред
и окончателните коригиращи заявки за договорен капацитет, като се посочват
идентификационните данни на съответните участници на пазара, както и
разпределените количества;

-

Генериране на XML файлове в EDIG@S формат в съответствие с
GasCapacityAllocationSchema, относно докладване на данните изисквани от член
3(1)(б)(i) от Регламент (ЕС) № 1348/2014 по отношение на данни за договори,
свързани с пренос на природен газ;

-

Генериране на XML файлове във формат, съгласно с схемите ACER REMIT Table 1 и
ACER REMIT Table 2, относно докладване на данните изисквани от член 3(1)(а)(vii) от
Регламент (ЕС) № 1348/2014 по отношение на данни за договорите за доставка на
природен газ и/или електроенергия за нуждите на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

CDP_FR_ACR 2: Системата трябва да позволява генериране на XML файлове, за целия
обхват от изискуеми данни, според актуалните REMIT XSD схеми за обмен на данни с
информационната система на ACER – ARIS. При изменение на някоя от XSD схемите,
формата на файловете или друго техническо и/или нормативно изискване, водещо до
промяна в обмена с ARIS, системата трябва да бъде своевременно адаптирана в срок,
позволяващ на „Булгартрансгаз“ пълно съответствие с изискванията за прозрачност и
качество, обхват, цялост и навременност на докладване на REMIT данни към ACER данни.
CDP_ FR_ACR 3: Докладването и обменът на данни с информационната система на ARIS
трябва да съответства на всички технически изисквания, препоръки и валидационни
правила на ACER. При изменение на техническо и/или нормативно изискване, и/или
валидационно правило, водещо до промяна в обмена с ARIS, системата трябва да бъде
своевременно адаптирана в срок, позволяващ на „Булгартрансгаз“ пълно съответствие с
изискванията за прозрачност и качество, обхват, цялост и навременност на докладване
на REMIT данни към ACER данни.
CDP_FR_ACR 4: Системата трябва да позволява, както автоматизирано, така и ръчно
генериране, именоване, подписване, криптиране и изпращане на XML файлове към
информационната система ARIS.
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5:
Системата
трябва
да
съхранява
генерирани/изпратени към информационната система ARIS.

архив

на
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файловете,

CDP_FR_ACR 6: Файловете, генерирани от системата, трябва да бъдат именовани,
съгласно актуалната конвенция на ACER за наименоване на REMIT файлове.
CDP_FR_ACR 7: Системата трябва да може да подписва и криптира файловете с REMIT
данни, съгласно техническите изисквания на ACER към RRM, използвайки съответните
цифрови сертификати на „Булгартрансгаз“.
CDP_FR_ACR 8: Периодите за генериране, изпращане/обновяване на данни към
информационната система ARIS трябва да бъдат конфигурируеми според типа докладвана
информация, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) №1348/2014), например:
-

Данните за заявките за ден напред и окончателните коригиращи заявки за договорен
капацитет трябва да се изпращат към ARIS не по-късно от работния ден, следващ
газовия ден, за който се отнасят;

-

Данните за нестандартни договори, свързани с доставка на природен газ и/или
електроенергия, трябва да се изпращат към ARIS не по-късно от един месец след
сключването, изменението или прекратяването на договора и т.н.

-

Данните за договори, свързани с пренос на природен газ, сключени в резултат на
първично явно разпределяне на капацитет, трябва да се изпращат към ARIS във
възможно най-кратък срок, но не по-късно от първия работен ден след момента, от
който са налични резултатите от разпределението. Всяко изменение или
прекратяването на сключен договор се докладва във възможно най-кратък срок, но не
по-късно от първия работен ден след изменението или прекратяването.

CDP_FR_ACR 9: Системата трябва да поддържа възможност за генериране на изискваната
за докладване информация в определения формат и предоставяне на файловете на
„Булгартрансгаз“ за проверка и последваща обработка, и изпращане към ARIS, в срок позволяващ на „Булгартрансгаз“ да изпълни изискванията за навременно докладване на
съответния тип информация към ACER.
CDP_FR_ACR 10: Системата трябва да може да изтегля автоматизирано от системата ARIS
разписките (потвърждения /съобщения за отказ на приемане) с информация за обработка
на файловете, докладвани към ACER. При получаване на съобщение за отказа за
обработка
(technical/validation
rejection),
системата
трябва
да
генерира
аларма/съобщение, въз основа на което да бъдат предприети корективни действия.
Системата трябва да декриптира и съхранява изтеглените от системата ARIS разписки
(потвърждения /съобщения за отказ на приемане) с информация за обработка на
файловете, докладвани към ACER.
CDP_FR_ACR 11: При констатиран проблем с генерирането и/или коректността на
съдържанието на REMIT файловете, трябва да бъдат предприети незабавни действия за
отстраняване на причината за проблема/грешката.
При наличие на коректна информация в системата, новите файлове трябва да бъдат
генерирани в рамките на същия работен ден. В случай, че проблемът се дължи на
вътрешно-системен проблем и/или проблем в обмена със свързаните информационни
системи, и/или друг технически проблем, отстраняването на същия трябва да се
осъществи в спешен порядък, след което да бъдат генерирани файлове за докладване към
ACER за засегнатите точки и период.
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Представители на Възложителя трябва да бъдат уведомени незабавно след констатиране
на проблема за обхвата и последствията от него, както и за предприетите действия за
отстраняването му.
Представители на Възложителя трябва да бъдат информирани при разрешаване на
проблема относно датата и часа на разрешаване, относно генерирането на
коригирана/актуализирана информация и/или пропуснати за докладване данни, и
мерките предприети за избягване на повторното му проявление.
CDP_FR_ACR 12: Проблемите, свързани с докладване на REMIT информация към ACER
трябва да бъдат третирани като проблеми от категория „Medium priority - проблеми, с

негативно въздействие върху работоспособността, производителността и/или
функционалностите на системата, затрудняващи работата на системата, но не водещи до
спиране на работата ѝ или до спирането на нейн основен модул”.

CDP_FR_ACR 13: В случай на ново или изменение на съществуващо нормативно изискване,
както и на нови или промяна в съществуващите изисквания/препоръки на ACER, свързани
с докладването и/или публикуването на данни, системата трябва да бъде своевременно
адаптирана в срок, позволяващ на „Булгартрансгаз“ пълно съответствие с изискванията
за прозрачност и качество, обхват, цялост и навременност на докладване на REMIT данни
към ACER данни.
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РАЗДЕЛ XII: ДОСТЪП ДО ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
CDP_FR_OD 1: Информационната система CDP трябва да позволява регистриране на
потребители от тип „Присъединени страни“ за достъп до оперативна информация.
Реквизити за регистрация на потребители за достъп до оперативни данни чрез системата
CDP:
- Име на фирмата, заявяваща достъп до оперативна информация;
- Категория/роля (оператор/собственик на разпределителна мрежа, присъединено
добивно съоръжение, пряко присъединено съоръжение и др.);
- EIC код на компанията (ако е приложимо);
- ACER код (ако е приложимо);
- Адресна информация и данни за контакт;
- Контактна информация – лице и данни за контакт от страна на ползвателя;
- Наименование и EIC на входно/изходната(ите) точка(и), за която/които се заявява
достъп до оперативна информация;
- Идентификационен номер на линията към пункт за предаване за газоразпределителни
дружества или други клиенти (ако е приложимо);
- Номер на споразумение за предоставяне на достъп до оперативна информация;
- Сектор/промишленост.
CDP_FR_OD 2: Под оперативна информация за входно/изходна точка или ПГХ Чирен
трябва да се разбира конфигурируем набор от следните параметри:
-

Измерено количество за завършен газов час и общо (с натрупване) за деня;

-

Средни часови показания на параметрите Pср, Tср, Qнек, Qкор, Qтот, E, z, Cf,
калоричност.

CDP_FR_OD 3: Оперативната информация трябва да бъде предоставяна на потребителите
в съответствие с изискванията за обработване на измерените данни, разписани в Раздел

VII: Измерване и разпределение на количества, т. 7.1. Измерване, изисквания
CDP_FR_GM 1 - 5 от настоящия документ.

CDP_FR_OD 4: Наборът от оперативни данни, които администраторът на приложението
определи за всеки конкретен потребител или група потребители тип „Присъединени
страни“, трябва да се визуализира в потребителския профил на потребителя. Същата
информация трябва да подлежи на изтегляне във вид на справки във формат XLSX, CSV и
PDF.
Оперативната информация трябва да бъде предоставяна на потребителите тип
„Присъединени страни“ за всяка от входно/изходните точки и линия(и) към пункт за
предаване (в случай, че е приложимо), заявени от потребителя и потвърдени от
администратора на приложението.
CDP_FR_OD 5: Системата трябва да позволява на администраторът на приложението да
определя на ниво потребител или група потребители набора от параметри, времевите
периоди, за които се отнасят данните и честотата на предоставяната информация.
Администраторът на приложението трябва да определя и/или потвърждава
входно/изходните точки и линия(и) към пункт за предаване (в случай, че е приложимо),
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за които всеки от потребителите от тип „Присъединени страни“ ще получава достъп до
оперативна информация.
CDP_FR_OD 6: Потребителите на информационната система CDP тип „Присъединени
страни“ трябва да притежават права за четене и изтегляне на чрез справки на оперативни
данни, достъпни за визуализация през потребителските им профили в CDP.
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РАЗДЕЛ ХIII: УПРАВЛЕНИЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ РЕЖИМИ
Функционалностите на информационната система относно управлението на
ограничителни режими, следва да бъдат разработени в съответствие с изискванията на:
-

-

План за действие при извънредни ситуации и 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 План за действие при извънреден режим, съгласно европейското
законодателство;
Регламент (ЕС) 2017/1938 и превантивните планове за действие и плановете за
действие при извънредни ситуации по Регламент (ЕС) 2017/1938;
Действащите аварийни планове, процедури и инструкции на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
CDP_FR_OD 7: Информационната система трябва да притежава функционалности,
позволяващи въвеждане и предоставяне на информация във връзка с въвеждане на
временно ограничаване на снабдяването (до 48 часа) или въведен ограничителен режим
(за период, съгласно решение на компетентния орган по сигурността на доставките) на
потребителите, както и да генерира автоматично режим на ограничаване по потребители
на база предефиниран алгоритъм.
CDP_FR_OD 8: Във връзка с управление на временни ограничения на снабдяването и
ограничителни режими, информационната система трябва да поддържа набор от
параметри за потребителите със следния неизчерпателен минимален обхват:
CDP_FR_OD 8.1: Обща информация за потребителите:
-

Набор параметри, посочени в изискване CDP_FR_OD 1;

CDP_FR_OD 8.2: Предназначение на използвания природен газ по тип потребители:
-

Потребители за стопански нужди (За суровина/За производство на топлинна
енергия/За други промишлени нужди/За търговски и обществено-административни
нужди/За здравни заведения, детски градини, училища, обслужващи звена)
Потребители за битови нужди

CDP_FR_OD 8.3: Други данни, необходими за управление на ограничителен режим:
1. Максимално необходимо време за прекъсване на доставките (за летен и зимен
режим на работа)
2. Допустима периодичност за прекъсване на доставките (за летен и зимен режим на
работа)
3. Режим на работа: прекъсваем/непрекъсваем (за летен и зимен режим на работа)
4. Възможен минимален часов разход на природен газ (за летен и зимен режим на
работа)
5. Възможно минимално изходно налягане на ГРС (за летен и зимен режим на работа)
6. Възможности за работа с алтернативно гориво (за летен и зимен режим на работа)
7. Наличие на алтернативно гориво (за летен и зимен режим на работа)
o вид гориво
o време за преминаване към резервно гориво
o резерв за брой дни
8. Възможности за работа при снабдяване с природен газ (за летен и зимен режим на
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работа)
o Ограничено
o Ограничено
o Ограничено
o Ограничено
o Ограничено
o Ограничено
o Ограничено
o Ограничено
o Ограничено

с
с
с
с
с
с
с
с
с
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10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

CDP_FR_OD 9: Информационната система трябва да позволява категоризиране на
потребителите, в зависимост от възможностите за използване на алтернативно гориво и
нивото на аварийна опасност:
Група
Група
Група
Група

-

1
2
3
4

-

Без алтернативно гориво с аварийна опасност
С алтернативно, с изключение на газоразпределителните дружества
Без алтернативно гориво с ниско ниво на опасност
Домакинства/защитени, газоразпределителните дружества

CDP_FR_OD 10: Информационната система трябва да позволява дефиниране на нива на
ограничения и управление на информацията по изходни пунктове и обобщено, във връзка
с прилагане на съответното ниво.
Примерни характеристики на нивата на ограничение, които следва да бъдат поддържани:
ЗИМЕН СЕЗОН
НИВО НА
ДЕЙСТВИЯ
ОГРАНИЧАВАНЕ
Без
ограничение

NA

1

Преминаване към ниво на потребление при ограничителен режим,
съгласно
Договорите
за
доставка,
ограничаване
на
газоразпределителните дружества до 90% от дневния зимен капацитет
по договор за пренос.

2

Ограничаване на разхода на природен газ за ТЕЦ.

3

Ограничаване на разхода на природен газ до 10% за промишлените
потребители с алтернативно гориво до Ниво 5, след което от Ниво 5 вкл.
ограничаване до 0.

4

Ограничаване с 50% на технологично прекъсваемите незащитени
потребители и с 40% на газоразпределителните дружества. Прекъсване
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на прекъсваемите потребители с ниско ниво на аварийност и къс срок за
прекъсване.
5

Спиране на потребителите с непрекъсваем цикъл и консумация над 500
tcm/d.

6

Спиране на потребителите с непрекъсваем цикъл и консумация под 500
tcm/d, спиране на всички незащитени потребители (без рафинериите,
произвеждащи алтернативни на газа горива и без ТЕЦ).

7

Осигуряване на газ само за домакинствата, в т.ч. за топлофикациите с
битови абонати (20% от консумацията на ТЕЦ с алтернативно гориво и
50% от консумацията на ТЕЦ без алтернативно гориво), в т.ч. и за
рафинериите, произвеждащи алтернативни горива за ТЕЦ с
домакинства.

CDP_FR_OD 11: Информационната система трябва да позволява въвеждане на данни по
изходни пунктове, дефиниране и (пре)конфигуриране на алгоритъм за ограничаване по
потребители.
Примерен алгоритъм за определяне режим на ограничение:
Н
и
в
о

ТИП
ГРУПА 1

ТИП
ГРУПА 2

СЕКТОР

0
1

ДЕЙСТВИЕ

Без ограничение
1,2,3

Всички

Всички

Ограничение
до максимално
възможното

4

Всички

Газоразпределителни

Vдог*0,9

4

Всички

Всички без газоразпределителни

Без
ограничение

2

2

Всички

Енергетика - ТЕЦ

Vдог*0,2

2

4

Всички

Енергетика - ТЕЦ

Vдог*0,5

3

2

Всички

Всички без Енергетика - ТЕЦ

Vдог*0,1

4

4

Всички

Газоразпределителни

Vдог*0,6
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4

Всички

Всички без газоразпределителни и без ТЕЦ

Ограничение
до максимално
възможното

1,3

5

Всички

Vдог*0

1,3

1,2,3,4

Маркирани като прекъсваеми (режим тип 0)

Vдог*0,5

5

1,3

1,2,3,4

Непрекъсваеми, дневно количество >500 хил
(режим тип 1)

Vдог*0

5

2

Всички

Всички без Енергетика - ТЕЦ

Vдог*0

6

1,3

1,2,3,4

Маркирани като прекъсваеми (режим тип 0)

Vдог*0

1,3

1,2,3,4

Непрекъсваеми, дневно количество <500 хил
(режим тип 1)

Vдог*0

4

Всички

Газоразпределителни

Vдог*0,2

4

Всички

Всички без Енергетика - ТЕЦ и без Лукойл алтернативни горива

Vдог*0

4

Всички

Лукойл - алтернативни горива за ТЕЦ

7

Vдог*0,5

CDP_FR_OD 12: Информационната система трябва да позволява изпращане на съобщение
чрез визуализиране в потребителските профили на ползвателите на мрежата и
присъединените страни и email до посочените лица за контакт, с инструкции относно
необходимостта от ограничаване/спиране на консумацията.
CDP_FR_OD 13: Информационната система трябва да позволява на операторите от страна
на „Булгартрансгаз“ ЕАД в реално време да сравняват за всеки изходен пункт параметрите
на въведения ограничителен режим спрямо реалната консумация, като при достигане на
80% от допустимата консумация на природен газ за въведения ограничителен режим да
активира аларма/електронно съобщение за съответния пункт чрез визуализиране в
потребителските профили на ползвателите на мрежата и присъединените страни и
възможност за изпращане на email до посочените лица за контакт, с инструкции относно
необходимостта от ограничаване/спиране на консумацията.
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МЕРНИ ЕДИНИЦИ

CDP_FR_MU 1: Мерните единици на параметрите в информационната система „Платформа
за търговско диспечиране“ трябва да съответстват на изискванията на Регламент (ЕС)
2015/703, Регламент (ЕС) №459/2017 и Регламент (ЕС) №715/2009.
CDP_FR_MU 2: Мерни единици
CDP_FR_MU 2.1: Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“
трябва да поддържа като минимум следните мерни единици за следните параметри:
Единица за измерване на енергийно съдържание – kWh и MWh (при референтна
температура на охлаждане на димните газове след горенето, равна на 298,15 K).
Единици за измерване на обем – кубичен метър при стандартни условия (m3) и кубичен
метър при нормални условия (нm3).
Единици за измерване на капацитет – kWh/час, kWh/ден.
Единици за измерване на капацитет за съхранение - m3, нm3, kWh и MWh.
Единици за измерване на пренесени количества газ - kWh/час, kWh/ден, m3/ден, нm3/ден.
Единици за измерване на нагнетени/добити количества газ за съхранение - kWh и MWh,
m3, нm3.
Единици за измерване на горна топлина на изгаряне (GCV): kWh/m3 (при стандартна
температура при изгаряне 25 °С).
Единици за измерване на число на Воббе: kWh/m3 (въз основа на GCV) (при стандартна
температура при изгаряне 25 °С).
В случаите, в които за даден параметър системата поддържа повече от една мерна
единица, информационната система трябва да позволява превключване/избор на
използваната мерна единица. Информационната система „Платформа за търговско
диспечиране“ трябва да позволява преизчисляване на стойностите при смяна на мерните
единици.
CDP_FR_MU 2.2: Представителна калоричност
Системата трябва да позволява въвеждане на данни за представителна калоричност и
конфигуриране на период на валидност на отделните стойности за представителна
калоричност.
Системата трябва да позволява определяне на точките / конфигуриране на групи точки,
за които ще се отнасят стойностите на представителната калоричност.
Информацията за представителна калоричност ще се използва от ползвателите на
мрежата за определяне на енергийната стойност при номинирането на количества за
пренос в съответните точки.
Представителна калоричност ще се използва за изчисляване на енергийната стойност на
измерените/разпределените обеми в съответните точки.
CDP_FR_MU 3: Време
Времената и времевите периоди, които ще бъдат използвани от информационната система
„Платформа за търговско диспечиране“ са:
-

Час - отчита се в местно време, в България;
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-

Ден - отчита се според местното време, в България;

-

Седмица;

-

Месец;

-

Година;

-

Газов ден;

-

Газова година;

Част A

Информационната система трябва да отчита преминаването от и към лятно часово време
(в случай, че е приложимо).
Информационната система трябва да притежава и използва календар на официалните
празници.
Информационната система трябва да позволява въвеждане и конфигуриране на календар
на аукционите за капацитет, както и на графици за обмен на данни за капацитет и тарифи
със свързаните инфромационни системи.
Информационната система трябва да позволява дефинирането и редактирането на
графици за обмен на данни със свързаните информационни системи.
Точността на представяне/отчитане на времето трябва да бъде с точност до секунди.
CDP_FR_MU 4: Валута
Валутата на цените на услугите и продуктите, предлагани от „Булгартрансгаз” ЕАД трябва
да бъде в български лева без ДДС, а също и равностойността на услугите в евро.
Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва да позволява
преизчисляване на валутите в Евро по курса на Българска Народна Банка. Валутният курс
трябва да бъде заложен като параметър с възможност за редактиране.
Стойностите във фактурите трябва да бъдат в български лева, с възможност при
необходимост да бъде посочвана и равностойността в евро.
CDP_FR_MU 5: Обработване на числа и закръглявания
Стойностите на капацитета, количествата, цените и стойностите на фактурите трябва да
се представят във формат с фиксирана запетая, с конфигурируем брой знаци след
десетичната запетая.
Закръгленията трябва да бъдат конфигурируеми и да се извършват в зависимост от
употребата на числата.
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РАЗДЕЛ XV: EDIG@S СЪОБЩЕНИЯ
CDP_FR_ED 1: Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва
да генерира и/или обработва EDIG@S съобщения съгласно BRS за процесите попадащи в
обхвата на CDP.
CDP_FR_ED 2: Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва
да поддържа/използва (генерира и обработва) последната актуална версия на EDIG@S
съобщенията. Системата трябва да бъде актуализирана своевременно, по заявка на
Възложителя, за прилагане на всяка промяна във формата, на което и да е от
съобщенията.
CDP_FR_ED 3: Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва
да позволява обмена на EDIG@S съобщенията с ползвателите на мрежата и свързаните
газопреносни оператори да се осъществява чрез machine-to-machine комуникация (за
обработване) и чрез email (за информация).
CDP_FR_ED 4: Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва
да позволява на операторите и администраторите на системата от страна на
„Булгартрансгаз“ достъп до и възможност за изтегляне на всички генерирани EDIG@S
съобщения. Съобщенията трябва да могат да бъдат изтегляни в EDIG@S XML формат.
CDP_FR_ED 5: Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва
да позволява на ползвателите на мрежата (клиенти на „Булгартрансгаз“) достъп и
възможност за изтегляне на EDIG@S съобщенията, които ги засягат от потребителските
им профили в CDP. Съобщенията трябва да могат да бъдат изтегляни в XML и XLSX формат.
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РАЗДЕЛ XVI:

Част A

ПОТРЕБИТЕЛИ НА СИСТЕМАТА

16.1. Служители на „Булгартрансгаз” ЕАД
Ползватели на системата от страна на „Булгартрансгаз“ ще бъдат експерти в следните
области:
-

Търговски диспечери;

-

Експерти по управление на капацитет;

-

Експерти по балансиране;

-

Финансови експерти, експерти ценообразуване, счетоводители;

-

Експерти, отговорни за изпълнение на регулаторните изисквания към „Булгартрансгаз”
ЕАД в качеството му на газопреносен оператор;

-

ИТ администратори – отговорни за техническото обслужване на хардуера, СУБД и
интегрирането на информационната система „Платформа за търговско диспечиране“
с ИТ инфраструктурата на Дружеството;

-

Администратори на приложението – отговорни за администриране на
информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ – създаване на
потребители, делегиране на права за достъп, промяна на параметри на системата,
дефиниране и/или промяна на типове справки и др.;

-

Администратори на бази данни – отговорни за администриране на базите данни;

-

Други вътрешни потребители.

CDP_FR_US 1: Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва
да поддържа минимум следните роли потребители от страна на „Булгартрансгаз“:
-

Администратор на приложението;

-

Оператори - различни видове, в зависимост от функциите, които ще изпълняват и
модулите на системата, до които ще имат достъп;

-

СУБД администратор;

-

ИТ администратор.

CDP_FR_US 2: Администраторът на приложението трябва да притежава минимум следните
права:
-

Администриране на приложния софтуер на информационната система;

-

Администриране на потребителите;

-

Параметризиране и настройване;

-

Управление на съдържанието;

-

Други административни функции.

CDP_FR_US 3: Операторът на приложението от страна на „Булгартрансгаз“ трябва да
притежава минимум следните права:
-

Достъп до данните на ползвателите, в зависимост от ролята на оператора;

-

Въвеждане на данни, проверка, потвърждаване, редактиране на данни,
конфигуриране на графици, потвърждаване достъп на потребители на системата –
клиенти на „Булгартрансгаз“;
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-

Достъп за редактиране на грешно въведени данни от страна на други вътрешни
потребители;

-

Достъп до справки;

-

Изпълнение на други операции в зависимост от ролята на потребителя/оператора и
използвания модул.

Примерни типове роли „Оператор на приложението“:
-

Координатор клиенти;
Оператор заявления;
Оператор договори;
Оператор цени, ценообразуване и сметки;
Оператор финансови въпроси;
Оператор топология;
Оператор капацитет;
Оператор на прекъсвания;
Оператор процедури за управление на претоварванията;
Оператор търговско диспечиране;
Оператор сертификат на газа;
Оператор балансиране;
Оператор публикуване и докладване на данни;
Други.

CDP_FR_US 4: СУБД администраторът трябва да има пълен достъп до базата данни и
притежава права за администриране и поддръжка на СУБД.
CDP_FR_US 5: ИТ администраторите трябва да имат достъп до системата, който им
позволява ефективно изпълнение на дейностите, свързани с управление/администриране
на системния софтуер, интеграцията на системата с ИТ инфраструктурата на
Дружеството, комуникацията със свързаните информационни системи и др.
16.2. Клиенти на „Булгартрансгаз” ЕАД – ползватели на мрежата
CDP_FR_US 6: Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва
да позволява на клиентите на „Булгартрансгаз“ достъп до системата и използване на
услугите, предоставяни чрез нея.
CDP_FR_US 7: Потребителите на системата от страна на клиентите (ползватели на
мрежата) на „Булгартрансгаз“ ще бъдат условно наричани „Ползватели“. Ползвателите на
системата трябва да притежават следните права:
-

Права за попълване/промяна на данни за клиента;

-

Права за изпращане на заявки и коригиращи заявки;

-

Права за четене и изтегляне на всички видове справки, достъпни за ползвателите на
системата през потребителските им профили;

-

Права за онлайн управление на портфолиото от услуги, които използват чрез
потребителските им профили;

-

Права за получаване на всички видове съобщения свързани с тяхното портфолио;

-

Други релевантни права за ролята.
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16.3. Присъединени страни
CDP_FR_US 8: Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва
да позволява достъп до оперативна информация относно качеството и количеството на
природния газ на други заинтересовани страни (присъединени страни). Този тип
потребители на системата CDP ще бъдат наричани условно „Присъединени страни“.
CDP_FR_US 9: Системата трябва да позволява категоризирането на всеки потребител от
тип „Присъединени страни“ в следните групи:
-

Оператор/собственик на пряко присъединено съоръжение към газопреносната
мрежа;

-

Оператори на разпределителни мрежи и съоръжения;

-

Оператор/собственик на присъединени добивни съоръжения.

Администраторът на приложението трябва да има права да категоризира потребителите
на CDP от тип „Присъединенистрани“ в някоя от посочените групи.
CDP_FR_US 10: Потребителите на информационната система CDP тип „Присъединени
страни“ трябва да притежават следните права за достъп до CDP:
-

Права за попълване/промяна на данни за потребителя/присъединената страна;

-

Права за четене и изтегляне на справки на оперативни данни, достъпни за
визуализация през потребителските им профили в CDP.
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ИНТЕГРИРАНЕ И ИНТЕРФЕЙСИ С ДРУГИ СИСТЕМИ

В обхвата на поръчката се включва разработване и имплементиране на интерфейси с
информационните системи, с които информационната система „Платформа за търговско
диспечиране“ трябва да обменя информация.
Задължение на Изпълнителя е да се свърже и осъществи сътрудничество с
производителите на съответните информационни системи, във връзка с установяване на
свързаността и обмен на данни между CDP и съответната система.
Задължение на Изпълнителя е импортирането на необходимите данни от свързаните
информационни системи във връзка с пускането на CDP в експлоатация и осигуряване
непрекъснатост на процесите.
Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва да притежава
интерфейс за връзка и да има възможност да обменя информация със следните системи:
17.1. Регионална платформа за резервиране на капацитет
„Булгартрансгаз“ ЕАД има сключен договор с FGSZ Ltd за ползване на Регионалната
платформа за резервиране на капацитет (RBP) от страна на мрежови ползватели на
годишен, тримесечен, месечен, дневен и в рамките на деня капацитетен продукт за
точките на междусистемно свързване и вътрешните точки от мрежата на
„Булгартрансгаз“.
CDP_INTR 1: Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва да
позволява ръчен и автоматизиран обмен с RBP. Информационната система „Платформа за
търговско диспечиране“ трябва да позволява импорт в CDP на данните от проведените
върху RBP аукциони, както и експорт от CDP към RBP на необходимата информация за
провеждане на аукционите (данни за капацитет, тарифи, графици и пр.).
Системата трябва да притежава възможност за ръчно и автоматизирано извличане на
файловете (reports), докладвани от RBP към ACER, от името на „Булгартрансгаз“, във
връзка с REMIT репортуването на сделките за разпределение на капацитет, осъществени
чрез RBP. Системата трябва да притежава възможност за ръчно и автоматизирано
извличане на обратните разписки, получени в RBP от системата на ACER – ARIS, във
връзка с данните докладвани от RBP към ACER от името на „Булгартрансгаз“.
CDP_INTR 2: Данните за капацитета, резервиран от мрежовите ползватели върху
платформата RBP трябва да постъпват автоматично в CDP и да формират портфолиото на
съответния ползвател в CDP.
CDP_INTR 3: Честотата и графика на обмен на данни между RBP и CDP трябва да бъде в
съответствие с календара на процедурите за разпределение на капацитет на RBP.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на интерфейса между CDP и регионалната
платформа за резервиране на капацитет RBP. Да опише начина на обмен на
информация между двете системи;
b) Опише изискванията за реализация на интерфейса, технически и системни средства,
ако са необходими;
c) Опише потоците информация и посоката им, и други съобщения, които ще се обменят
между системите. Да посочи протоколи/формати за обмен на информация, ако са
приложими. Да приложи графична илюстрация на потоците данни и нотификациите
между CDP и регионалната платформа за резервиране на капацитет RBP.
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17.2. Информационна система за измерване, диспечериране, наблюдение и
управление на газопреносната система – „WPS32”
В „Булгартрансгаз” ЕАД е внедрена и функционира информационна система за измерване,
диспечериране, наблюдение и управление на ГПС – „WPS 32”, произведена от българската
фирма ЕТ „ИСТА – Юлий Панков”.
Информационната система „WPS 32” автоматично следи и обработва параметри от над
620 контролни точки. В системата постъпва информация от осем SCADA системи
обслужващи компресорните станции и локална система, обслужваща ПГХ „Чирен”,
технологични данни от DESFA (оператор на газопреносната система на Република Гърция)
и SNTGN Transgas (оператор на газопреносната система на Република Румъния).
В информационната система „WPS 32” постъпва информация от около 144 ГРС (АГРС) и
газоизмервателни станции (ГИС), 8 компресорни станции с 34 броя газо-компресорни
агрегати и 105 автономни измервателни станции, разположени по линейни кранове.
Контролираните параметри се снемат и обработват на минутна и/или часова база и се
съхраняват в MySQL база данни.
CDP_INTR 4: CDP трябва да обменя данни с информационната система за измерване,
диспечериране, наблюдение и управление на газопреносната система – „WPS32”.
Интерфейсът между CDP и информационната система „WPS32” ще служи за получаване
на необходимите текущи параметри от контролните точки в газопреносната система, като
например:
-

Действително пренесени количества по точки;

-

Нагнетени/добити количества газ в/от подземното хранилище;

-

Качествени характеристики на газа;

-

Използван газ за технологични нужди;

Всички други налични в ИС „WPS 32” данни, необходими за изпълнение на
процесите, осъществявани от информационната система CDP.
Всички дейности, свързани с реализацията на интерфейса (разработване, изграждане,
настройване и т.н., включително, в случай на необходимост - доставка на софтуерни или
хардуерни средства за реализация на интерфейса) между CDP и информационната
система „WPS32”, са задължение на Изпълнителя.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на интерфейса между CDP и
информационната система „WPS32”. Да опише начина на обмен на информация между
двете системи;
b) Опише потоците информация и посоката им, и други съобщения, които ще се обменят
между системите. Да посочи протоколи за обмен на информация/формати, ако са
приложими. Да приложи графична илюстрация на потоците данни и нотификациите
между CDP и информационната система „WPS32”;
c) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай
че счита за необходимо.
17.3. Финансово-счетоводна информационна система „АЖУР L”
„Булгартрансгаз” ЕАД използва интегрираната финансово-счетоводна информационна
система „АЖУР L” на българския производител „Бонев Софт Одитинг” ООД.
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„Булгартрансгаз” ЕАД е внедрил и използва модулите:
-

Финанси и Счетоводство Enterprise;

-

Управление на продажбите;

-

Управление на доставките на материални запаси;

-

Каса;

-

Банка;

-

Анализи;

-

Обединяване на данни за всички поделения на „Булгартрансгаз” ЕАД в обща база.

CDP_INTR 5: CDP трябва да обменя данни с финансово-счетоводната информационна
система „АЖУР L”.
Интерфейсът между CDP и финансово-счетоводната информационна система „АЖУР L” ще
служи за обмен на данни по отношение на информация необходима за изготвяне на
фактурите, фактуриране на услугите и контрол на плащанията.
Всички дейности, свързани с реализацията на интерфейса (разработване, изграждане,
настройване и т.н., включително, в случай на необходимост - доставка на софтуерни или
хардуерни средства за реализация на интерфейса) между CDP и финансово-счетоводната
информационна система „АЖУР L”, са задължение на Изпълнителя.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на интерфейса между CDP и финансовосчетоводната информационна система „АЖУР L”. Да опише начина на обмен на
информация между двете системи;
b) Опише изискванията за реализация на интерфейса, технически и системни средства,
ако са необходими;
c) Опише потоците информация и посоката им, и други съобщения, които ще се обменят
между системите. Да посочи протоколи/формати за обмен на информация, ако са
приложими. Да приложи графична илюстрация на потоците данни и нотификациите
между CDP и финансово-счетоводната информационна система „АЖУР L”;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай,
че счита за необходимо.
CDP_INTR 6: Редактиране на финансова информация:
След окончателно изготвяне и валидиране на месечните сметки и фактури, информацията
за тях трябва да бъде надеждно съхранена и заключена. Само потребител/оператор със
специални права трябва да има възможност да прави промени в тази информация.
Месечните сметки (приложения към фактурите) и фактури трябва да са достъпни за
сваляне и отпечатване през потребителския профил на потребителите на CDP –
представители на клиенти на „Булгартрансгаз” ЕАД.
Фактурите трябва да са в нередактируем формат (PDF), а сметките (приложения към
фактурите) - във формат, позволяващ анализи (XLS и/или др.).
Фактурирането ще се извършва от интегрираната финансово-счетоводна информационна
система „АЖУР L”.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
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a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай,
че счита за необходимо.
17.4 Информационна система за търговско диспечиране, разработена и
внедрена от екип на „Булгартрансгаз“ ЕАД
CDP_INTR 7: Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва да
позволява обмен на данни със съществуващата система за търговско диспечиране,
разработена и внедрена от специалисти на „Булгартрансгаз“ ЕАД, оперираща от Октомври
2017 г.
CDP_INTR 8: Задължение на Изпълнителя е да разработи необходимите средства и
импортира в информационната система „Платформа за търговско диспечиране“
необходимите данни от съществуващата система за търговско диспечиране, във връзка с
пускането на системата CDP в експлоатация и осигуряване непрекъснатост на процесите.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай,
че счита за необходимо.
17.5. Интернет страница на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, Платформа за прозрачност
на ENTSOG (ENTSOG TP), Платформата на GSE за обобщени данни за
съоръженията за съхранение на природен газ (AGSI+), REMIT информационна
система на ACER (ARIS)
CDP_INTR 9: Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва да
позволява комуникация и автоматизиранo изпращане на данни към „Платформата за
Прозрачност“ на ENTSOG. Обменът на данни с „Платформата за Прозрачност“ на ENTSOG
трябва да съответства на всички технически изисквания и препоръки за публикуване на
ENTSOG.
CDP_INTR 10: Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва
да позволява комуникация и автоматизиранo изпращане на данни към платформата на
GSE (AGSI+). Обменът на данни с платформата на GSE (AGSI+) трябва да съответства на
всички технически изисквания и препоръки за публикуване на GSE/GIE.
CDP_INTR 11: Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва
да позволява комуникация и автоматизиранo изпращане на данни към информационната
система на ACER (ARIS). Обменът на данни с информационната система ARIS трябва да
съответства на всички технически изисквания и препоръки за докладване на ACER.
CDP_INTR 12: Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва
да позволява комуникация и автоматизиранo изпращане на данни към Интернет
страницата на „Булгартрансгаз“ или към база данни, от която данните да бъдат
визуализирани върху Интернет страницата на „Булгартрансгаз“.
CDP_INTR 13: Обменът на информация/изпращането на данни (набор параметри, точки,
честота и гранулярност на обмен) за публикуване и докладване към „Платформата за
Прозрачност“ на ENTSOG, платформата на GSE (AGSI+), информационната система ARIS
и Интернет страницата на „Булгартрансгаз“ трябва да се осъществява в съответствие с
изискванията, разписани в Раздел XI от настоящата спецификация.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
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a) Потвърди, че предложението му за реализация на изискването ще отговаря на
изискванията на Възложителя;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай,
че счита за необходимо.
17.6. Информационни системи на други оператори на газопреносни системи или
клиенти на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
CDP_INTR 14: Задължение на Изпълнителя е да разработи и имплементира
функционалности, и настрои Информационната система „Платформа за търговско
диспечиране“ за обмен на информация с информационни системи на свързаните
оператори на газопреносни системи, съгласно изискванията на мрежовия кодекс за
оперативна съвместимост Регламент (ЕС) №2015/703 и Споразуменията за междусистемна
свързаност (Interconnection Agreements) между „Булгартрансгаз” ЕАД и свързаните
оператори на газопреносни системи, и постигнатите между страните договорености.
Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва да позволява
генериране и обмен на данни със свързаните оператори на газопреносни системи и
клиенти (мрежови ползватели) на „Булгартрансгаз” ЕАД, съгласно изискванията за обмен
на данни на мрежовия код за оперативна съвместимост Регламент (ЕС) №2015/703,
Споразуменията за междусистемна свързаност (Interconnection Agreements) и
постигнатите между страните договорености.
Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва да поддържа и
позволява обмен на данни със свързаните оператори на газопреносни системи и клиенти
(мрежови ползватели) на „Булгартрансгаз” ЕАД и чрез SFTP протокол.
Задължение на Изпълнителя е да извърши, съответните разработки, настройки и
конфигурации, да предостави необходимата информация за изискванията на системата,
както и да окаже необходимото съдействие за осъществяване на свързаността и обмена
на информация с информационните системи на свързаните оператори на газопреносни
системи, както и с информационните системи на клиентите (ползвателите на мрежата и
присъединени страни) на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Потвърди, че предложението му за реализация на изискването ще отговаря на
изискванията на Възложителя;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай,
че счита за необходимо.
CDP_INTR 15: Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва
да позволява генериране, импорт и експорт на съобщения в XML формат, по стандарт
EDIG@S (версия – финална), с цел обмен на информация със свързаните оператори на
газопреносни системи, клиенти на „Булгартрансгаз” ЕАД – потребители на мрежата,
присъединени страни и др.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Да потвърди, че ще изпълни изискването и че предложението му за реализация на
изискването ще отговаря на изискванията на Възложителя;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай,
че счита за необходимо.
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CDP_INTR 16: Обменът (импорт/експорт) на данни между Информационната система
„Платформа за търговско диспечиране“ и информационните системи на други системни
оператори и/или клиенти на „Булгартрансгаз” ЕАД трябва да може да става ръчно и
автоматизирано.
Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва да осигурява
възможност за създаване на график за генериране и автоматичен обмен на данните.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише начина, по който ще бъде реализирано изискването за автоматизиран обмен;
b) Потвърди, че предложението му за реализация на изискването ще отговаря на
изискванията на Възложителя и ще позволява създаване на график за генериране и
обмен на данните;
c) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай,
че счита за необходимо.
17.7. Платформа за търговия/борсов софтуер
В изпълнение изискванията на Регламент (ЕС) №312/2014 предстои „Булгартрансгаз“ ЕАД
да се присъедини към платформа за търговия/борсов софтуер, с цел извършване на
действия за балансиране и закупуване на природен газ за технологични нужди.

Изпълнение на дейностите за свързване на Информационната система „Платформа за
търговско диспечиране“ с платформа за търговия/борсов софтуер ще бъдат възложени на
Изпълнителя чрез писмено уведомление от страна на Възложителя. Дейсностите и
функционалностите, свързани с обмена на информация между Информационната система
„Платформа за търговско диспечиране“ с платформа за търговия/борсов софтуер следва
да бъдат реализирани в уговорен между страните срок в рамките на шест месеца от
получаване на писменото уведомление. Изискуемите функционалности трябва да бъдат
реализирани без необходимост от допълнително заплащане в рамките на общия срок за
изпълнение предмета на поръчката.
CDP_INTR 17: Задължение на Изпълнителя е да разработи и имплементира
функционалности, и настрои Информационната система „Платформа за търговско
диспечиране“ за обмен на информация с платформа за търговия/борсов софтуер, която
следва да бъде използвана съгласно изискванията на мрежовия кодекс за балансиране
Регламент (ЕС) №312/2014.
Задължение на Изпълнителя е да извърши, съответните разработки, настройки и
конфигурации, да предостави необходимата информация за изискванията на системата
CDP, както и да окаже необходимото съдействие за осъществяване на свързаността и
обмена на информация с платформа за търговия/борсов софтуер.
Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва да позволява
генериране и обмен на данни с платформа за търговия/борсов софтуер чрез електронни
формати и комуникационни протоколи съгласно, техническите и функционални
изисквания на платформата за търговия/платформата за балансиране/борсовия софтуер.
Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва да позволява
обмен (импорт/експорт) с платформата за търговия/борсов софтуер във връзка с
действията по балансиране, относно:
-

необходимата информация за осъществяване на търговията (набор точки, количества
и пр.);
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резултатите от сделките, осъществени върху платформата за търговия/борсов
софтуер;
други.

Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва да позволява
обмен (импорт/експорт) с платформата за търговия/борсов софтуер относно закупуването
на природен газ за собствени технологични нужди на „Булгартрансгаз“.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
c) Потвърди, че предложението му за реализация на изискването ще отговаря на
изискванията на Възложителя;
d) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай,
че счита за необходимо.
CDP_INTR 18: Обменът (импорт/експорт) на данни между Информационната система
„Платформа за търговско диспечиране“ и платформата за търговия/борсов софтуер
трябва да може да става ръчно и/или автоматизирано, според възможностите,
техническите и функционални изисквания на платформата за търговия/платформата за
балансиране/борсовия софтуер.
Информационната система „Платформа за търговско диспечиране“ трябва да осигурява
възможност за създаване на график за генериране и автоматичен обмен на данните.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
e) Потвърди, че предложението му за реализация на изискването ще отговаря на
изискванията на Възложителя;
f) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай,
че счита за необходимо.
17.8. Други
CDP_INTR 19: CDP трябва да позволява ръчно импортиране на данни чрез файл, в случаи
като:
-

Въвеждане на данни от страна на клиент на „Булгартрансгаз” ЕАД за резервиране/
заявяване на капацитет за множество входно – изходни точки от ГПС;

-

Въвеждане на данни за капацитет за входно/изходните точки от газопреносната мрежа
на „Булгартрансгаз“

-

Въвеждане на данни от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД относно зает и свободен
капацитет на ПГХ „Чирен”; капацитет за нагнетяване/добив; наличен капацитет за
виртуално нагнетяване/добив и др;

-

Въвеждане на данни за тарифи;

-

Други релевантни случаи.

CDP трябва да позволява импортиране на информация от файлове във формат XLSX, CSV,
XML.
Изпълнителят трябва да разработи и предостави на Възложителя темплейти на файлове
в XLSX формат, чрез които се осъществява импортиране на информация в CDP.
Темплейтите трябва да бъдат разработени за всички възможности/случаи на импорт на
данни в CDP.
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Задължение на Изпълнителя е да редактира/актуализира темплейтите, в случай на
промени и необходимост, възникнали по време на периода за гаранционно и сервизно
обслужване на информационната система.
Изпълнителят трябва да предостави документация за формата на CSV, XML файловете на
етапа на изпълнение на поръчката.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Посочи случаите, в които ще бъде възможно импортиране на данни в CDP чрез файл;
c) Посочи файловите формати, от които ще бъде възможно импортирането на
информация в информационната система CDP;
d) Потвърди, че ще предостави темплейти за всички случаи на употреба и всички
приложими файлови формати;
e) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай,
че счита за необходимо.
CDP_INTR 20: CDP трябва да позволява ръчно въвеждане (попълване) на
информация/данни, които се предвижда да бъдат попълвани автоматизирано (например
чрез интерфейс с други системи), в случай на необходимост или технически проблем
(липса на връзка с конкретната система и др.).

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай,
че счита за необходимо.
CDP_INTR 21: CDP трябва да позволява генериране на справки с предефиниран формат и
на user-defined/ad-hoc справки (чрез комбиниране на различен набор от предварително
посочени критерии), както и разпечатването и експортирането им във файл.
Възможността за генериране на различни видове справки трябва да бъде в зависимост от
ролята на потребителя и правата на достъп, които ѝ съответстват. Всички справки, които
системата позволява на бъдат генерирани, трябва да бъдат експортируеми в XLSX, CSV и
PDF формат.

В Предложението за изпълнение на поръчката Участникът трябва да:
a) Опише предложението си за реализация на изискването;
b) Посочи форматите, в които ще бъде възможен експорта на справки;
c) Представи допълнителна информация относно реализиране на изискването, в случай,
че счита за необходимо.
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