
Информация за текущото състояние на „Булгартрансгаз" ЕАД 

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

 

 

1    Обща информация 

„Булгартрансгаз" ЕАД е дружество регистрирано в съответствие с Търговския закон с 

Решение №1 от 15 януари 2007 г. на Софийски градски съд, под № 113067, том 1543. стр. 

32, по ф. д. №16439/2006. Дружеството е със седалище и с адрес на управление: София, 

община Люлин, ж. к. Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров" № 66. Едноличен собственик на 

капитала на „Булгартрансгаз“ ЕАД е „Български Енергиен Холдинг" ЕАД. „Булгартрансгаз" 

ЕАД притежава 100% от акциите на „Газов Хъб Балкан" ЕАД, 20% от капитала на „Газтрейд" 

СА. и 50% от акциите на „Булгартел" АД. 

Основният предмет на дейност на „Булгартрансгаз" ЕАД включва: съхранение и пренос на 

природен газ; поддържане, експлоатация, управление и развитие на газопреносни мрежи; 

поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземни газови хранилища; 

разработване на програми и дейности за съответствие на дейностите по пренос и съхранение 

на природен газ с изискванията на европейското енергийно законодателство; разработване 

на ценова политика за достъп до и пренос по газопреносни мрежи, съхранение на природен 

газ и присъединяване към газопреносни мрежи; администриране на сделките с природен газ 

и организиране балансирането на пазара на природен газ в съответствие с изискванията на 

действащото законодателство; инженерингова, инвестиционна, производствена и сервизна 

дейност; внос на стоки, машини и съоръжения, свързани с дейността на Дружеството; 

централизирано оперативно управление, координиране и контрол върху режима на работата 

на газопреносните мрежи. 

С решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), „Булгартрансгаз" ЕАД е 

сертифициран като независим преносен оператор на газопреносната система на България в 

съответствие с изискванията на директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на 

Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ, 

Регламент (ЕО) №715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година, 

относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и Глава осем от Закона 

за енергетиката. Решението е прието в съответствие с постъпилото становище на 

Европейската комисия от 22.04.2015 г. 



По смисъла на чл. 39, ал. 1 от Закона за енергетиката, „Булгартрансгаз" ЕАД притежава 

лицензни, издадени от регулаторния орган комисия за енергийно и водно регулиране „КЕВР"' 

със срок от 35 години всяка: 

• Лицензия за пренос на природен газ на територията на Република България 

(Лицензия №Л-214-06/29.11.2006 и Лицензия №Л-214-09/29.11 .2006); 

• Лицензия за съхранение на природен газ на територията на Република България 

(Лицензия №Л-214-10/29.11.2006); 

 
 

2   Текущо състояние на „Булгартрансгаз" 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 отражение и върху ценовите нива, формирани на българската енергийна 

борса. Всичко гореизложено рефлектира върху финансовият резултат на Дружеството, като 

към 30.09.2022г. оперативната печалба е в размер на 432 198 хил. лв. 

Общите приходи от оперативната дейност на „Булгартрансгаз" ЕАД отчетени към 

30.09.2022г. са в размер на 830,538 хил. лв. 

 

Общите разходи от оперативна дейност, отчетени към 30.09.2022г. са 465 734 хил. лв. 

Общите активи на дружеството, отчетени към 30.09.2022г. възлизат на 6,473,341 хил. 

лв. 

Собственият капитал на ,.Булгартрансгаз" ЕАД към 30.09.2022г. е на стойност 3,824,721 

хил. лв. 

 

3   Стратегия за бъдещо развитие  

3. 1  Мисия 

„Булгартрансгаз" ЕАД е национално отговорен комбиниран газов оператор, осигуряващ 

лицензионните дейности пренос и съхранение на природен газ в България. 



Мисията на „Булгартрансгаз" ЕАД е да осигурява преноса и съхранението на природен газ 

прозрачно и отговорно, следвайки интересите на държавата и обществото, да гарантира 

условия за сигурност и устойчиво развитие на пазара на природен газ в страната и региона, 

да подпомага активно процеса на либерализация на пазара в духа на общоевропейската 

енергийна политика. 

Мисията на националния комбиниран газов оператор произтича както от вътрешното 

енергийно законодателство, така и от европейските норми. 

 

3.2 Визия 

Визията за развитието на „Булгартрансгаз" ЕАД е свързана с позиционирането на 

Дружеството като модерен газопреносен оператор и оператор на газохранилище, опериращ 

инфраструктура от регионално значение за страните от Балканския полуостров, активно 

работещ за поддържане и развитие на надеждна газова инфраструктура на територията на 

Р. България и играещ ключова роля в постигането на целите за изграждане на единен 

общоевропейски свободен и конкурентен газов пазар. 

Екологосъобразното развитие на всички проекти и дейности в Дружеството са съществена и 

неделима част от визията на компанията. Социалната и икономическа стабилност на 

регионите, в които „Булгартрансгаз" ЕАД оперира, както и тези на вътрешно фирмено ниво, 

също са ключов аспект допълващ цялостната визия на Дружеството. 

Желаната визия е пряко свързана с постигането на поставените основни цели за 

Дружеството. 

 

3.3 Цели 

Във връзка със своите задължения и отговорности „Булгартрансгаз" ЕАД 

формулира следните стратегически цели: 

- Развитие, модернизация и разширение на газовата инфраструктура за пренос и 

съхранение и осигуряване на оперативна ефективност и гъвкавост на системата; 

- Осигуряване сигурността, надеждността на газопреносната система и разширение на 

капацитета на ПГХ „Чирен"; 

- изграждане   на   инфраструктура,   подходяща   за   пренос   на   водород   

и нисковъглеродни горива, както и за ускореното развитие на водородните 

технологии и използване на водородното гориво; 



- Осигуряване на необходимите условия за установяване на конкурентен, ефективен, 

либерализиран и интегриран газов пазар, в съответствие с изискванията на 

Европейското законодателство по третия енергиен пакет за пазара на природен газ. 

За реализацията на стратегическите цели Дружеството поставя акцент върху осигуряването 

на надеждни и алтернативни маршрути за доставка чрез свързаност с газопреносните мрежи 

на съседните страни, което ще създаде условия за гарантиране сигурността на доставките и 

за либерализацията на националния газов пазар, както и за неговото интегриране в общия 

европейски газов пазар. 


