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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. 

 

2. Текущо състояние на „Булгаргаз“ ЕАД 

Отчетеният финансов резултат на „Булгаргаз“ ЕАД към 30.09.2020 г. преди данъци е печалба. 

В следствие на негативните ефекти от наложените мерки за ограничаване на 

разпространението на COVID-19 пандемията, дружеството отчита спад в оперативната 

печалба като към 30.09.2020 г. тя е в размер на 29,447 хил.лв. 

Общо приходите от оперативната дейност на „Булгаргаз“ ЕАД към 30.09.2020 г. са в размер 

на 451,069 хил.лв. 

Общо разходите за дейността на дружеството към 30.09.2020 г. са в размер на 421,261 хил.лв. 

Общо активите на дружеството към 30.09.2020 г. възлизат на 336,543 хил.лв. 

Общо собственият капитал на „Булгаргаз“ ЕАД към 30.09.2020 г. е в размер на 268,359 

хил.лв. 
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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. През 2019 г. за първи път в своята история 

„Булгаргаз" ЕАД закупи природен газ от алтернативни доставчици на икономически 

по-изгодни цени, в сравнение с цената по действащия дългосрочен договор; 

 Поддържане на постоянна финансова стабилност и повишаване на икономическата 

ефективност от дейността на Дружеството; 

 Навлизане на газовия пазар на съседни страни. 

 

3.2. Оперативни цели: 

 Осигуряване на финансовата стабилност на Дружеството; 

 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. 

 


