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лизирани паралелки по газови инсталации 
в десетки средни училища, бакалавърска и 
магистърска програма в Минно-геоложкия 
университет – София.
Като генерален спонсор на наградите 
„Аскеер“ газовата компания помага и на 
българския театър, защото традициите и 
духът трябва да бъдат внимателно съхра-
нявани и възпитавани.
Затова я има и програмата „Овергаз бас-
кет Академия“, по която тренират повече 
от 1500 деца. Тя е всекидневното усилие 
на целия екип да отдалечи младите от из-
кушенията на дрогата и нищоправенето, 
защото България се нуждае от здрави, кон-
курентоспособни, силни физически и морално 
момичета и момчета.

ЦЕННОСТИ НА МАРКАТА
Философията на „Овергаз“ е да работи в 
полза на българското общество. За ней-
ния екип газификацията е много повече от 
бизнес. Тя е свободното право на всеки 
българин да избира и да решава сам каква 
енергия да използва за бита, като в същото 
време пази околната среда.
„Овергаз“ работи и за формирането на по-
ложителен бизнес климат в България – учас-
тва активно в законодателни инициативи 
в енергийния отрасъл, съблюдава добрите 
търговски практики при взаимоотношения-
та с партньорите и приема конкуренцията 
като двигател за развитието на пазара.
„Овергаз“ е предпочитана марка не само за-
ради съотношението цена/качество, което 
предлага на пазара, но и заради гаранти-
раната безопасност и непрекъснатост на 
доставките. Компанията подобрява живота 
не само на своите клиенти, а и на всички 
в България – чрез замяната на традицион-
ните горива със „синьото гориво“ въздухът 
над страната става по-чист.

www.overgas.bg

по ISO 9001:1994, издаден от Lloyd’s Register 
Quality Assurance.
Цялата 2004 г. мина под знака на ново на-
чало. „Овергаз“ започна газификацията на 
София, Варна, Русе и Велико Търново. Нача-
лото на газификацията на Бургас влезе в 
календара на 2006 г.
Само за петнадесет години „Овергаз“ из-
гради газоразпределителна мрежа с дължина 
над 1800 километра и инвестира „на зелено“ 
повече от 95 милиона евро.
„Овергаз“ е единствената частна българ-
ска компания, която спечели три поредни 
търга на холандското правителство за 
продажба на единици редуцирани емисии 
(ЕРЕ) със своите проекти за газификация 
на София, Велико Търново, Горна Оряховица, 
Лясковец и Варна. Едно от големите пре-
димства на „Овергаз“ е, че работи с най-но-
вите и съвременни материали и оборудване, 
на „ти“ е с високите технологии и предос-
тавя на своите клиенти качество, отгова-
рящо на най-високите световни стандарти.

ПРОДУКТЪТ
Природният газ CH

4 
(наричан още метан) е 

най-простият въглеводород. Простотата на 
неговата молекула е основното му предим-
ство – в сравнение с други изкопаеми гори-
ва метанът изгаря най-чисто и емисиите 
на CO

2
 (въглероден двуокис) 

са с близо 40–50% по-малко. 
Замяната на традиционните 
енергоносители с природен 
газ води до намаляване на 
вредните емисии, праха и 
саждите, до подобряване на 
състоянието на околната и 
жизнената среда.
Метанът е висококалорично 
гориво. Един кубически метър 
газ има около 8000 ксаl, рав-
ни на приблизително 9,3 kWh 
енергия. Коефициентът на 
полезно действие на уредите, 
които работят със „синьо 
гориво“, е много висок – 92%. 
Природният газ изгаря напъл-
но, без странични загуби. Той 
има широк спектър от прило-
жения – както в различните 
видове производства, така 
и в обществено-админист-
ративния сектор и в бита. 
Служи за автомобилно гориво, 
едновременно произвежда 
топлина и електричество.
Използването на природния газ за битови 
цели е два пъти по-евтино от употребата 
на електрическа енергия.

СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ
През 2005 г. разпределителните дружества 
в България дистрибутираха общо 225 милио-
на куб. м природен газ. От тях дъщерните 
газоразпределителни дружества на „Овер-
газ“ продадоха 166 милиона куб. м природен 
газ на крайни потребители.
От общо издадените в България 86 лицен-
зии за разпределение и обществено снабдя-
ване с природен газ 56 (28 за разпределение 
и 28 за снабдяване с природен газ) са на 
дъщерните дружества на „Овергаз“.
„Овергаз“ работи в четири областни цент-

рове (София, Бургас, Варна и Русе), в които 
се формират 42% от националния брутен 
вътрешен продукт.
През 2005 г. „Овергаз“ построи нови 343 км 
газоразпределителни мрежи и 7354 газови 
съоръжения. За да даде енергийна алтер-
натива на още повече българи, екипът на 
компанията разработи проекта „Виртуална 
тръба“ за използване на сгъстен природен 
газ.
Само за 2005 г., в резултат на замяната 
на досега използваните горива с приро-
ден газ, в 26-те града в България, в които 
работи „Овергаз“, общото количество на 
отделените в атмосферата вредни и пар-
никови газове е намаляло с 217 300 тона, а 
количеството на отделените вредни емисии 
– серни оксиди, азотни оксиди, летливи орга-
нични съединения (ЛОС), метан и въглероден 
оксид – с 14 340 тона.
„Овергаз“ е спестила над 1200 тона прах 
във въздуха на България.

ПРОМОЦИЯ
Логото на компанията всъщност най-често 
е наричано цветето на „Овергаз“. Буквата 
„р“ изобразява стъблото на растение, чиито 
венчелистчета са газови пламъчета. Симво-
лът съчетава две от основните предимства 
на продукта на „Овергаз“ – икономическата 

ефективност и грижата за 
околната среда.
Преминаването на домакинс-
твата и стопанските обек-
ти на природен газ е лесно 
и бързо. „Овергаз“ се гордее, 
че нейният бранд се свързва 
с „уют и топлина“ – един от 
най-популярните слогани, из-
ползван в комуникационните 
кампании на фирмата. Про-
дуктите и услугите, които 
„Овергаз“ предлага, са насо-
чени към всички обществени 
групи. Задоволяването на 
енергийните потребности е 
в основата на съвременната 
цивилизация, а природният 
газ е едно от най-модерните 
горива, което гарантира ус-
тойчиво развитие – затова 
„Овергаз“ винаги напомня, че 
природният газ е „От приро-
дата, за природата“.
Компанията не престава да 
инвестира в социални про-
екти. Практиката є се кон-

центрира в три основни посоки, хармонични 
на професионалната мисия на „Овергаз“: 
екология, образование, култура и спорт за 
най-младите. Компанията инвестира в бъл-
гарското общество с пълното съзнание, че 
когато помагаш навреме, помагаш двойно.
Екипът на „Овергаз“ залесява нови гори на 
мястото на опожарените или изсечените и 
вече има повече от 300 декара „свои“ гори, 
за които продължава да се грижи.
Името „Овергаз“ ще срещнете и в най-мо-
дерните проекти за българското образова-
ние, защото българската мечта е възможна 
с усилията на високообразовани и родолюби-
ви млади хора. Компанията развива проекта 
„Българско школо“ – собствена детска гра-
дина и 12-класно училище, поддържа специа-

Налягането в синьо-жълтата газова тръ-
ба е 100 пъти по-малко от налягането в 
обикновена запалка и 800 пъти по-малко 
от това в бутилката с пропан-бутан.

Природният газ е винаги в мъжки род.  
Той е „Газът“.

Средната възраст на екипа на „Овергаз“ 
е 39 години.

Над 90% от екипа на компанията са  
с висше образование.

ОВЕРГАЗ

ФАКТИ, КОИТО НЕ ЗНАЕТЕ

ния сектор. Чрез 
него се пости-
га подобряване 
на общинската 
инфраструктура 
с всички произ-
тичащи икономи-
чески, социални и 
екологични ползи.
„Овергаз“ създа-
ва и развива нов 
индустриален 
клъстер, който 
ангажира мест-
ните ресурси и 
в крайна сметка 
повишава жиз-
нения стандарт 
на българските 
граждани.

ПОСТИЖЕНИЯ 
НА МАРКАТА
Само за послед-
ните няколко 
години дейност-
та на „Овергаз“ 
получи високите 

оценки на редица престижни форуми, орга-
низации и институции. През 2004 г. „Овер-
газ“ стана носител на наградата на Бъл-
гарския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) 
за „Инвеститор в образованието“. Призът 
отличи проекта „Българско школо“, който 
включва изграждането на собствена дет-
ска градина и дванадесетокласно училище.
„Овергаз“ спечели и наградата на БФБЛ 
в категорията „Инвеститор в околната 
среда“ със своята програма „Да запазим 
България зелена и чиста за нас и за нашите 
деца“ – проект, по който се възстановяват 
унищожени горски масиви.
Отново същата година донесе на „Овер-
газ“ и Голямата награда „Атанас Буров“ за 

индустриално управление. Отличието 
получи г-н Сашо Дончев като 

индустриалец – ръководител 
на компания, която осигуря-
ва енергийна алтернатива 
за българската икономика 
и бит.
Министерството на 
енергетиката и енергий-
ните ресурси връчи на 
„Овергаз“ специалната 
си награда за активна 
и последователна поли-
тика по развитието на 

пазара на природен газ в обществения и 
битовия сектор в България.
„Овергаз“ се нареди и сред първите десет 
от „Топ 100 фирми, класирани по максимална 
величина на приходите от продажби за 2004 
година“, като стана носител на бронзова 
статуетка „Хермес“ на Българската тър-
говско-промишлена палата.
С уникално за България съчетание на инвес-
титорска дейност в областта на газифика-
цията и телекомуникациите и успешно учас-
тие в търговете на холандското правител-
ство за продажба на единици редуцирани 
емисии парникови газове, „Овергаз“ заслужи 
една от трите специални награди – „3 от 3 
– комбинация на годината 2005“, присъдени 
от журито на престижната годишна кла-
сация „Златен портфейл“ на националното 
Дарик радио.
2005 г. донесе още престижни отличия на 
„Овергаз“ от БФБЛ. Компанията получи 
голямата награда в категорията „Инве-
ститор в общността“ за своя младежки 
проект „Овергаз баскет Академия“. Ком-
панията стана и пример за успешно пуб-
лично-частно партньорство, като спечели 
Голямата годишна награда на Българската 
стопанска камара.
В галерията на „Овергаз“ е и почетната 
статуетка „Аскеер“, дело на скулптора 
Георги Чапкънов. Специалната благодар-
ствена награда беше присъдена в знак на 
признателност към компанията – дългого-
дишен генерален спонсор на наградите за 
театрално изкуство.

ИСТОРИЯ
Рождената дата на „Овергаз“ е 10 юни  
1991 г. Тогава шестима ентусиасти – колеги 
и приятели, събират мечтите си и се въо-
ръжават със сили и енергия, за да основат 
първата частна газова компания в България.
Има много „първи“ събития в историята на 
„Овергаз“. Едно от тях е през 1997 г., кога-
то компанията газифицира първото жилище 
в България. Днес „Овергаз“ има 15 943 бито-
ви клиенти, хиляди индустриални и общест-
вено-административни потребители. Около 
вече изградената инфраструктура на „Овер-
газ“ живеят повече от 165 хиляди български 
домакинства, които имат право на избор на 
енергиен източник.
Друго „първо“ събитие за компанията 
датира от май 2000 г., когато „Овергаз 
Инженеринг“ – фирма от семейството на 
компанията, стана първата сертифицира-
на по ISO в газовия сектор в България. Тя 
получи официално сертификат за качество 

ПАЗАР
Пазарът на природен газ в Бъл-
гария е нов, в сравнение с този в 
страните от Европейския съюз, и 
се развива много динамично. 
Общото потребление на „синьото 
гориво“ в нашата страна е над  
три милиарда кубически метра  
годишно. 
Газоразпределителната мрежа на 
„Овергаз“ достига до 165 хиляди 
български домакинства.
Появата на природен газ във всяко 
едно населено място в страната 
образува нов индустриален клъс-
тер, създава нови работни места, 
ражда нови професии.
Пазарът на битови уреди на метан 
нараства средногодишно с над 30 
милиона лева.
„Овергаз“ е най-голямата частна 
газова компания в България. Основ-
ната є цел е да формира и развива 
българския газов пазар и да нап-
рави природния газ достъпен за 
българските граждани. Компанията 
изгражда и експлоатира газораз-
пределителни мрежи, планира, фи-
нансира и изпълнява пълния цикъл маркетинг 
– проектиране – строителство – експлоа-
тация – продажба на природен газ.
Но „Овергаз“ не е просто газова компа-
ния. Тя интензивно обогатява сферата на 
своите дейности. За да може да предлага 
на своите клиенти все по-широка гама от 
услуги, „Овергаз“ изгражда паралелна струк-
тура на газоразпределителната мрежа и 
чрез фирмата си „Вестител“ предоставя 
комплексна телекомуникационна услуга – 
TRIPLE PLAY (интернет, цифрова телевизия 
и телефония).
„Овергаз“ така разработва и проекта „Вир-
туална тръба“ за използване на сгъстен 
природен газ.
Активното сътрудничество на „Овер-
газ“ с българските 
общини е 

един 
от най-
успешните в 
страната проекти 
за партньорство 
между публичния и част-


