
УСЛУГА/SERVICE
Услуги по докладване
Reporting services

Стандартни договори
Standard contracts

Нестандартни договори
Non-standard contracts

Предоставяне на данни за енергийните транзакции на едро, извършени на 
организирания пазар на Газов Хъб Балкан ЕАД, необходими за отчитане по REMIT. 
Данните се предоставят с възможност за изтегляне във формат ACER XML
Provision of data on the wholesale energy transactions executed at the Organized Market 
Place of Balkan Gas Hub reqired for REMIT reporting. The datais provided in a downloadable 
form, in ACER XML format

75 BGN/month 100 BGN/month

Докладване на данни към ACER на енергийни транзакции на едро, извършени на 
организирания пазар на Газов Хъб Балкан ЕАД
Data Reporting to ACER of wholesale energy transactions executed at the Organized Market 
Place of Balkan Gas Hub

100 BGN/month 125 BGN/month

Такса за докладване, дължима към ACER, в съответствие с Решение (ЕС) 2020/2152* 

Reporting fee due to ACER in accordance with Decision (EU) 2020/2152*

Такса за нечленове на пазара на ГХБ, които ползват услугата за публикуване на 
UMM на Платформате за разкриване на вътрешна информация на ГХБ (BGH IIP)**
Fee for non-members of BGH market, which use the service for UMM publication on BGH 
Inside Information Platform (BGH IIP)**

** На база сключено Споразумение за ползване на BGH IIP / Based on a concluded Agreement for use of BGH IIP

ТАКСИ ЗА REMIT УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ГХБ ЕАД
FEES FOR THE REMIT SERVICES OFFERED BY BGH EAD

Компонент „основана на записите за сделка такса“ – 
определя се въз основа на броя докладвани записи чрез 
услугата на ГХБ, изчислена в съответствие с член 6(1) (i) и 
6(2) от РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/2152 

"Transaction records-based fee" component - set according to 
the number of records reported through the BGH service, 
calculated under Article 6 (1) (i) and 6 (2) of DECISION (EU) 
2020/2152

* Таксата е дължима за всеки клъстер на докладване, съгласно Решение РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/2152 относно таксите, дължими на Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) за събиране, разглеждане, обработване и анализиране на информацията, 
която съгласно член 8 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 се докладва от участниците на пазара или от образуванията, докладващи от тяхно име / The fee 
shall be due for each reporting cluster in accordance with Decision (EU) 2020/2152 on fees due to the European Union Agency for the Cooperation of Energy 
Regulators for collecting, handling, processing and analysing of the information that pursuant to Art. 8 of Regulation (EU) No 1227/2011 shall be reported by 
market 

50 BGN/month

ТАКСА (без ДДС) / FEE (VAT excluded)

Услуги по оповестяване на вътрешна информация
Services for disclosure of inside information


