
Споразумение 

за прехвърляне на капацитет за съхранение на природен газ в 

ПГХ „Чирен" 

Днес, ....................................................... г., в гр. София, между: 

1..................................................., наричан по-долу Прехвърляща страна, със 
седалище и адрес на управление ................................................................., ЕИК 
(БУЛСТАТ)................................, представляван от ..............................................................   
- Изпълнителен Директор, от една страна, и 
 
2....................................................., наричан по-долу Приемаща страна, със седалище 
и адрес на управление: .......................................... ........................................................... ,  
ЕИК (БУЛСТАТ)........................, представляван от ..............................................................    
- Изпълнителен директор, от друга страна, и 
 

3. "Булгартрансгаз" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София. ж.к. Люлин 
2, бул. "Панчо Владигеров" № 66, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175203478, 
представлявано от Изпълнителния директор Владимир Малинов, наричано за краткост 
КОМБИНИРАН ОПЕРАТОР, от трета страна, 

Като взеха предвид, че: 

А: "Булгартрансгаз" ЕАД е комбиниран оператор, притежаващ лицензии за пренос и 

съхранение на природен газ и е собственик на ПГХ „Чирен"; 

Б: Съгласно т. 6.1. от Правила за ползване на ПГХ „Чирен", клиентите на ПГХ „Чирен" 

имат право да прехвърлят договорения си капацитет; 

В: Прехвърлящата страна разполага с разпределен капацитет за съхранение на 
природен газ в ПГХ „Чирен" и има сключен(и) с Комбинирания оператор Договор(и) за 
пренос и съхранение на природен газ в ПГХ „Чирен" № . ........../;  

Г: Прехвърлящата страна и Приемащата страна са подали съвместно Заявление за 

Прехвърляне (Трансфер) на капацитет за съхранение в ПГХ „Чирен" с вх. №............, 

съгласно изискванията на чл.6.4. от Правила за ползване на ПГХ „Чирен"; 

 
Д: Приемащата страна отговаря на изискванията на т. 3.2. от Правила за ползване на 
ПГХ „Чирен" (или е вписан в регистъра по т.3.3 от Правила за ползване на ПГХ "Чирен"), 
 
СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО: 

Чл. 1. Прехвърлящата страна прехвърля, а Приемащата страна приема прехвърлянето 
на договорен съгласно Договор(и) за пренос и съхранение на природен газ в ПГХ 
„Чирен" №.........../.........г. капацитет за съхранение/нагнетяване/добив, в размер, 
съгласно Приложение №1 към настоящето Споразумение. 
 



Чл. 2. (1) Приемащата страна се задължава да сключи Договор за пренос и съхранение 
на природен газ с Комбинирания оператор за прехвърления съгласно настоящото 
Споразумение капацитет за съхранение/нагнетяване/добив. 
(2) Прехвърлящата страна се съгласява капацитетът за съхранение на природен газ в 
ПГХ „Чирен", съгласно сключен Договор(и) за пренос и съхранение да бъде редуциран с 
размера на прехвърления капацитет /Приложение №2 към настоящето Споразумение/, 
поради което същата няма право да заявява и операторът няма право да приема и 
изпълнява услуги за прехвърления капацитет. 
(3) Прехвърлящата страна се съгласява разпределеният й капацитет за пренос да бъде 
редуциран с размера на прехвърления капацитет за нагнетяване, съгласно Приложение 
№1, поради което същата няма право да заявява и операторът няма право да приема и 
изпълнява услуги за прехвърления капацитет. 

Чл. 3. С подписване на настоящото Споразумение, Комбинираният оператор 

потвърждава съгласието си Прехвърлящата страна да прехвърли договорените с 

Договор(и) за пренос и съхранение на природен газ №......../....... г. капацитети за 

пренос, съхранение, добив и нагнетяване на Приемащата страна. 
 
Чл. 4. (1) Всички съобщения между страните във връзка с това Споразумение се 
извършват в писмена форма. 
(2) Всички изменения и допълнения на това Споразумение се правят единствено чрез 
писмени споразумения между страните. 

(3) Това Споразумение ще се ръководи и тълкува в съответствие с българското 

законодателство. 
(4) Това Споразумение се изготви и подписа в три оригинални екземпляра, по един за 
всяка от страните и влиза в сила при сключването на договора по чл.2 (1). 
 
 
 
/ ......................................  / 
................................. 
 
 
 
/ ......................................  / 
................................. 
 
 
/ ......................................  / 
    Владимир Малинов 
  Изпълнителен директор 

  „Булгартрансгаз” ЕАД 

 

Договор по чл.2(1), сключен на ................................. под №. .....................  

За оператора: .............................................................................................  

(подпис, име, фамилия, длъжност) 
 

 

 



Приложение № 1 
 

ДОГОВОРЕН КАПАЦИТЕТ ЗА НАГНЕТЯВАНЕ И ДОБИВ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ПО 
ГАЗОВИ МЕСЕЦИ 

 
/ ......................................  / 
................................. 
 
/ ......................................  / 
................................. 
 
/ ......................................  / 
     Владимир Малинов 
Изпълнителен директор 

„Булгартрансгаз” ЕАД 

Клиент:........................... газова година 2019 г. - 2020 г. 

 
ПРЕХВЪРЛЕН (ТРАНСФЕРИРАН) КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 

(общо за срока на договора): 
 

Месец: договорен капацитет за 
нагнетяване,(млн.куб.м/месец) 

договорен капацитет за 
добив,(млн.куб.м/месец) 

  

Април, 20 
 

  

Май, 20 
 

  

Юни, 20 
 

  

Юли, 20 
 

  

Август, 20 
 

  

Септември, 20 
 

  

Октомври, 20 
 

  

Ноември, 20 
 

  

Декември, 20 
 

  

Януари, 20 
 

  

Февруари, 20 
 

  

Март, 20 
 

  

Всичко: 
 

  

 



 
Приложение № 2 

 
 
ДОГОВОРЕН КАПАЦИТЕТ ЗА НАГНЕТЯВАНЕ И ДОБИВ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ПО 

ГАЗОВИ МЕСЕЦИ 

 
/ ......................................  / 
................................. 
 
/ ......................................  / 
................................. 
 
/ ......................................  / 
   Владимир Малинов 
Изпълнителен директор 

„Булгартрансгаз” ЕАД 

Клиент:....................  газова година 2019 г. - 2020 г. 

РЕДУЦИРАН КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 

(общо за срока на договора, съгласно Споразумение за трансфер на 

капацитет № ): 

Месец: договорен капацитет за 
нагнетяване,(млн.куб.м/месец) 

договорен капацитет за 
добив,(млн.куб.м/месец) 

  

Април, 20   

Май, 20   

Юни, 20   

Юли, 20   

Август, 20   

Септември, 20   

Октомври, 20   

Ноември,20   

Декември, 20   

Януари, 20   

Февруари, 20   

Март, 20   

Всичко:   


