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Информация за текущото състояние на „Булгаргаз“ ЕАД,  

(съгласно чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия) 

1. Обща информация 

„Булгаргаз“ ЕАД е дружество е регистрирано в България в съответствие с Търговския закон. 

Дружеството е вписано в Регистъра за търговските дружества под №113068, том 1534 стр. 35 

по ф. д. №16440/2006 г. и е регистрирано на основание Решение №1 от 15 януари 2007 г. 

Дружеството има седалище и адрес на управление: София, община Столична, ул. „Петър 

Парчевич“ №47. Едноличен собственик на капитала на „Булгаргаз“ ЕАД е „Български 

Енергиен Холдинг“ ЕАД.  

Основният предмет на дейност на „Булгаргаз“ ЕАД включва: Обществена доставка на 

природен газ и свързаните с нея покупка и продажба, закупуване на природен газ с цел 

неговото съхранение в газово хранилище, маркетингови проучвания и анализи на пазара на 

природен газ в страната. 

Дружеството притежава следните лицензии: 

• Индивидуална лицензия за обществена доставка на природен газ на територията 

на Република България - лицензия №Л-214-14 от 29 ноември 2006 г., издадена 

от Комисията за енергийно и водно регулиране със срок 35 години. 

• На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение 

второ от Закона за енергетиката, с решение на Комисия за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР) от 16.09.2021 г. / № Л-548-15 „Булгаргаз“ ЕАД придоби 

лицензия за търговия с природен газ / № А0435 за срок от 10 години. 

• Дружеството притежава и лиценз за търговия с природен газ на територията на 

Република Гърция за срок от 20 години. 

 

2. Текущо състояние на „Булгаргаз“ ЕАД 

След регистрирания бърз темп на развитие на европейските икономики в постпандемичния 

период, се отбеляза съществен ръст в потреблението на газ и на електрическа енергия още от 

средата на 2021 г. Военният конфликт Русия - Украйна, започнал през м. февруари 2022 г., и 

налаганите поетапни санкции от ЕС срещу Русия, доведе до значителна по своите мащаби 

енергийна криза в съюза. Все по-голямата интеграция на пазарите в рамките на ЕС доведе до 

уеднаквяване на цените на енергията между различните пазарни зони, и съответно даде 
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отражение и върху ценовите нива, формирани на българската енергийна борса. Всичко 

гореизложено рефлектира върху финансовият резултат на Дружеството, като към 30.06.2022 

г. оперативната печалба е в размер на 5,269 хил. лв. 

Общо приходите от оперативната дейност на „Булгаргаз“ ЕАД към 30.06.2022 г. са в размер 

на 2,598,000 хил. лв. 

Общо разходите за дейността на дружеството към 30.06.2022 г. са в размер на 2,592,492 хил. 

лв. 

Общо активите на дружеството към 30.06.2022 г. възлизат на 926,266 хил. лв. 

Общо собственият капитал на „Булгаргаз“ ЕАД към 30.06.2022 г. е в размер на 334,944 хил. 

лв. 

 

3. Стратегия за бъдещо развитие  

 

3.1. Стратегическа цел 

Основната цел на Дружеството е гарантиране на доставките на природен газ за страната. 

Приоритет е също така и използване на алтернативни източници и маршрути за доставка на 

природен газ.  

Дългосрочните цели на Дружеството включват запазване пазарните позиции на „Булгаргаз“ 

ЕАД на територията на страната, както и навлизане в регионалния пазар на природен газ в 

Югоизточна Европа. 

• За постигане на заложените цели, Дружеството полага усилия за осигуряване на 

алтернативни източници и маршрути за доставка на природен газ, които да увеличат 

портфолиото на географските доставки и да спомогнат за повишаване на сигурността 

и надеждността при доставките на газ.  

• Поддържане на постоянна финансова стабилност и повишаване на икономическата 

ефективност от дейността на Дружеството в условията на пазарна несигурност в 

страната и висока междуфирмена задлъжнялост; 

• Навлизане на газовия пазар на съседни страни. 

3.2. Оперативни цели: 

• Осигуряване на финансовата стабилност на Дружеството; 
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• Поддържане и усъвършенстване на единната автоматизирана система за оперативен 

контрол на вноса, потреблението и баланса на природния газ; 

• Предлагане на по-гъвкави услуги на клиентите във връзка с настъпилите промени в 

Правилата за търговия с природен газ и Правилата за балансиране. 

 


