
273 млн. м3

27 млн.м3

Юни (01-30) 2014 г.
Месечен капацитет млн. 

н. куб. м/месец

Дневен капацитет ** млн. н. куб. 

м/ден

Твърд 95 3,17

Прекъсваем 0 0,00

Юли (01-31) 2014 г.
Месечен капацитет млн. 

н. куб. м/месец

Дневен капацитет ** млн. н. куб. 

м/ден

Твърд 76 2,45

Прекъсваем 0 0,00

Август (01-31) 2014 г.
Месечен капацитет млн. 

н. куб. м/месец

Дневен капацитет ** млн. н. куб. 

м/ден

Твърд 47      1,74 ***

Прекъсваем 0 0,00

Септември (01-30) 2014 г.
Месечен капацитет млн. 

н. куб. м/месец

Дневен капацитет ** млн. н. куб. 

м/ден

Твърд 53 1,77

Прекъсваем 0 0,00

Октомври (01-17) 2014 г.
Месечен капацитет млн. 

н. куб. м/месец

Дневен капацитет ** млн. н. куб. 

м/ден

Твърд 29 1,71

Прекъсваем 0 0,00

300 млн. куб. м твърд капацитет

0 млн. куб. м прекъсваем капацитет

Твърд капацитет за краткосрочни услуги

Твърд капацитет за дългосрочни  услуги

до 15 май 2014 г. 17.00 ч. (местно време, София)

Срок за представяне на заявления за капацитет за съхранение в ПГХ Чирен

Общо за периода 01.06.2014 - 17.10.2014 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

СВОБОДЕН ТЪРГОВСКИ КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ в ПГХ „ЧИРЕН”

                                  ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2014 - 2015                     28.04.2014 г.

СВОБОДЕН ТЪРГОВСКИ КАПАЦИТЕТ ЗА НАГНЕТЯВАНЕ В ПГХ ЧИРЕН ПО МЕСЕЦИ*

от 07 май 2014 г. 8.00 ч.   (местно време, София)



Ноември (01-30) 2014 г.
Месечен капацитет млн. 

н. куб. м/месец

Дневен капацитет ** млн. н. куб. 

м/ден

Твърд 75 2,50

Прекъсваем 0 0

Декември (01-31) 2014 г.
Месечен капацитет млн. 

н. куб. м/месец

Дневен капацитет ** млн. н. куб. 

м/ден

Твърд 95 3,06

Прекъсваем 10 0,32

Януари (01-31) 2015 г.
Месечен капацитет млн. 

н. куб. м/месец

Дневен капацитет ** млн. н. куб. 

м/ден

Твърд 95 3,06

Прекъсваем 10 0,32

Февруари (01-28) 2015 г.
Месечен капацитет млн. 

н. куб. м/месец

Дневен капацитет ** млн. н. куб. 

м/ден

Твърд 76 2,71

Прекъсваем 8 0,29

Март (01-31) 2015 г.
Месечен капацитет млн. 

н. куб. м/месец

Дневен капацитет ** млн. н. куб. 

м/ден

Твърд 74 2,39

Прекъсваем 7 0,23

415 млн. куб. м твърд капацитет

35 млн. куб. м прекъсваем капацитет

** Дневните стойности на твърдия и прекъсваемия капацитет зависят от:

*** При отчитане на 27 дни за нагнетяване през м. aвгуст;

– ремонтни работи и изпитания/изследвания на надземно и подземно оборудване;

– степента на запълване с газ на газохранилището, предхождащи капацитетите за нагнетяване и добив 

по време на нагнетателния/добивния сезон;

Горепосочените капацитети за нагнетяване и добив са изчислени като максимално възможни от

началото на нагнетателния, респективно добивния период, при условие, че за всеки месец бъде заявен

и удовлетворен пълният месечен капацитет. В зависимост от заявения и договорения капацитет за

всеки месец, капацитетите се коригират събразно приложените криви за нагнетяване и добив и

процентното запълване на хранилището. Приложените криви са неразделна част от настоящото

обявление.

* Общият размер на разпределения по месеци капацитет за нагнетяване/добив за газова година не

може да надвишава общия размер на обявения свободен капацитет за съхранение от 300 млн.н.куб.м.

– прекъсване на прекъсваемия капацитет по пазарни или технологични причини;

СВОБОДЕН ТЪРГОВСКИ КАПАЦИТЕТ ЗА ДОБИВ В ПГХ ЧИРЕН ПО МЕСЕЦИ*

Общо за периода 01.11.2014 - 31.03.2015 г.



Приложение 1



Приложение 2


