ДО
„Булгартрансгаз” ЕАД
гр. София, бул. ”Панчо Владигеров” №66
ЗАЯВЛЕНИЕ
за прехвърляне на капацитет в ПГХ „Чирен”
1. Заявител......................................................................................................................................

(име/фирма)
Адрес/Седалище ......…………………………………………………………………….….....
ЕИК …………………………………

Ид. № по ЗДДС…………………..…….………...

Представлявано от .....................................................................................................................

(трите имена и длъжност)
Адрес за кореспонденция ..........................................................................................................
тел. ........................................... факс.................................... e - mail: .....................................
Лице за контакт .................................................................................................................,

(трите имена и длъжност)
Банкова сметка ..........................................................................................................................
Наричан за краткост прехвърляща страна
2. Заявител......................................................................................................................................

(име/фирма)
Адрес/Седалище ......…………………………………………………………………….….....
ЕИК …………………………………

Ид. № по ЗДДС…………………..…….………...

Представлявано от .....................................................................................................................

(трите имена и длъжност)
Адрес за кореспонденция ..........................................................................................................
тел. ........................................... факс.................................... e - mail: .....................................
Лице за контакт .................................................................................................................,

(трите имена и длъжност)
Банкова сметка ..........................................................................................................................
Наричан за краткост получаваща страна;
Получаваща страна, в качеството си на:
Обществен доставчик

Търговец на природен газ

Потребител

Краен снабдител

________________________

2. Заявен капацитет за прехвърляне (трансфер)
......................................................................................................................................................
Срок/период на съхранение, съгласно Договор за пренос и съхранение на природен газ
№..........
........................................................................................................................................................
3.1. Пункт на приемане на газа, предназначен за съхранение (съответната входна/и точка/и на
газопреносната система):
съгласно Договор за пренос и съхранение на природен газ №.................
.....................................................................................................................................................
3.2. Заявен капацитет за пренос на входна/и точка/и на националната газопреносна мрежа:
съгласно Договор за пренос и съхранение на природен газ №.................
.....................................................................................................................................................

Входна/и точка/и
…………………………………

Максимален капацитет за пренос (м³/ден)
…………………………..

или
В рамките на разпределения капацитет за пренос на входна/и точка/и ............. по Договор
за пренос на природен газ №.................
т.3.1. и 3.2. се попълва в случай на прехвърляне на капацитет за нагнетяване.
4.1 Пункт на предаване на газа, добит от ПГХ „Чирен” (съответната изходна/и точка/и на
газопреносната система)
съгласно Договор за пренос и съхранение на природен газ
№.................
....................................................................................................................................................:
....................................................................................................................................................
4.2. Заявен капацитет за пренос на изходна/и точка/и на националната газопреносна мрежа
(съгласно Договор за пренос и съхранение на природен газ ):
Изходна/и точка/и
…………………………………

Максимален капацитет за пренос (м³/ден)
…………………………..

или
В рамките на разпределения капацитет за пренос на входна/и точка/и ............. по Договор
за пренос на природен газ №.................

5. Заявен капацитет за съхранение (съгласно Договор за пренос и съхранение на природен газ
№.................):
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5.1. Заявеният капацитет за нагнетяване по газови месеци и заявеният капацитет за добив по
газови месеци е съгласно График (Приложение 4 и Приложение 4а от Договор за пренос и
съхранение на природен газ№........................................)

Приложения:
1. Удостоверение за Актуално състояние на получаващата страна;
2. Декларация по чл.3.2.3. и 3.2.4. от Правилата за ползване на ПГХ „Чирен”;
3. Доказателства от получаващата страна по т.3.2.1. и т. 3.2.2. от Правилата за ползване на ПГХ
„Чирен”, в случай, че същата не е вписана в регистъра по т.3.3 от Правилата за ползване на
ПГХ „Чирен”;
4. График за нагнетяване и график за добив по газови месеци – Приложение 1А и Приложение
1B;
5. Подписано от двамата заявители тристранно споразумение по образеца приложен към
договора за съхранение на прехвърлящата страна (3 оригинала);
6. Договор за покупко-продажба на количеството природен газ, за което се прехвърля
капацитета (в случай, че се прехвърля капацитет за съхранение и добив на вече нагнетен
природен газ).
7. Други: ............................................................
Дата: ................................................................
ЗАЯВИТЕЛ: ..................................................
Прехвърляща страна

(подпис)
ЗАЯВИТЕЛ: ..................................................
Получаваща страна

(подпис)

