
Данни към 16.03.2015 г.

Месец От дата до дата

Технически 

/твърд/ 

капацитет 

млн.м³/месец

Прекъсваем 

капацитет 

млн.м³/месец

Договорен твърд 

капацитет 

млн.м³/месец

Договорен 

прекъсваем 

капацитет 

млн.м³/месец

*Свободен твърд 

капацитет 

млн.м³/месец

*Свободен 

прекъсваем 

капацитет 

млн.м³/месец
мар.2015 16.03 - 01.04 41.28 3.62 0.00 0.00 41.28 3.62

КАПАЦИТЕТИ ЗА ДОБИВ, НАГНЕТЯВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2014 - 2015

 ДОГОВОРЕН И СВОБОДЕН  КАПАЦИТЕТ ЗА ДОБИВ в ПГХ „ЧИРЕН” НА МЕСЕЧНА БАЗА

Данни към  16.03.2015 г.

Месец От дата до дата

Технически 

/твърд/  

капацитет 

млн.м³/седмица

Прекъсваем 

капацитет

млн.м³/седмица

Договорен твърд 

капацитет

млн.м³/седмица

Договорен 

прекъсваем 

капацитет 

млн.м³/седмица

*Свободен твърд 

капацитет 

млн.м³/седмица

*Свободен 

прекъсваем 

капацитет 

млн.м³/седмица

ДОГОВОРЕН И СВОБОДЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ДОБИВ в ПГХ „ЧИРЕН” 

НА СЕДМИЧНА БАЗА ЗА М.МАРТ 2015*

16.03 - 23.03 18.06 1.58 0.00 0.00 18.06 1.58

М
ар

т 23.03 - 30.03 18.06 1.58 0.00 0.00 18.06 1.58

30.03 - 01.04 5.16 0.46 0.00 0.00 5.16 0.46М
ар

т



Данни към  16.03.2015 г.

Общ Свободен

550 млн.м³ 351 млн.м³

-     0  млн.м³

300 млн.м³ 351 млн.м³

РЕЗЕРВ**

ТЪРГОВСКИ ТВЪРД КАПАЦИТЕТ                               1 млн.м³

ДОГОВОРЕН И СВОБОДЕН КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ в ПГХ „ЧИРЕН”  ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2014-2015

УТОЧНЕНИЯ:

  Дневните стойности на твърдия и прекъсваемия капацитет се определят като месечния и седмичния капацитет се разделя на броя на дните за 

нагнетяване и добив и зависят от:

   - Степента на запълване с газ на газохранилището. предхождащи капацитетите за нагнетяване и добив по време на нагнетателния/добивния сезон;

   - Ремонтни работи и изпитания/изследвания на надземно и подземно оборудване;

   - Прекъсване на прекъсваемия капацитет по пазарни или технологични причини;

Договорен / зает

**Капацитет за гарантиране  сигурността на доставките за потребителите и поддържане на баланса между вноса и потреблението на природен газ.

*Свободен капацитет за добив/нагнетяване се обявява при наличие на свободнен капацитет за съхранение и се разпределя до размера на свободния

капацитет за съхранение по реда. определен в Правилата за достъп до ПГХ "Чирен". които са публикувани на сайта на дружеството.

ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ в ПГХ „ЧИРЕН” 199 млн.м³

198 млн.м³


