
 

 

 

Стратегия за устойчиво развитие и ESG 

2022 – 2030 
 

За компанията: 

 

М-газ ЕООД е основана през 2006г в град Русе и стартира своя 
проект за изграждане на мрежа от предприятия за компресиран 
природен газ (КПГ) на територията на Република България. М-Газ 
предоставя услуги по компресиране, 
логистика, транспорт, доставка, мониторинг на системите за 
декомпресиране и отчитане на компресирания природен 

газ. Мисията ни е да осигурим природен газ – най-евтината и екологично чиста енергия 
на клиенти без достъп до газопреносната мрежа. Природният газ винаги във времето е 
бил и ще остане най-достъпната енергия за обществото. Вече второ десетилетие 
развиваме пазара на компресирания природен газ в България, заедно с нашите 
клиенти и партньори. 

Вложихме над 19 милиона лева в развитието на проекта ни за осигуряване на достъп 
до КПГ на над 60 производствени предприятия, десетки училища, детски градини и 
болници. Ние уважаваме нашите клиенти и спазваме принципите на добри търговски 
практики и пазарни правила. 

М-Газ развива своя бизнес като се грижи 
за природата, създава 
безопасни и здравословни условия на 
труд на своите служители и продължава 
да инвестира допълнителни средства за 
развитието на човешкия потенциал. 



Нашата стратегия: 

М-Газ е високо отговорна компания, която в своята дейност прилага 
най-добрите производствени, технологични и корпоративни 
практики. Благодарение на нашите усилия да налагаме използването 
на природния газ, ние в М-Газ сме спестили десетки хиляди тонове 
вредни вещества, парникови газове и фини прахови частици да 
бъдат изхвърлени в атмосферата вече близо 20 години. За целия 

период откакто фирмата оперира, следваме екологични принципи, както и такива за 
устойчиво управление. Необходимостта от създаване на по-дългосрочна ESG стратегия 
се появи поради нуждата от структуриране на инициативите, по които компанията 
текущо работи, както и поставяне на по-дългосрочни цели. ESG е поставено с по-висок 
приоритет през 2022, като е създаден оперира ESG комитет, съставен от управителя на 
компанията, финансовия директор, директора на отдел „Човешки ресурси“, както и 
мениджъра устойчиво развитие. Предвидено е комитета да обсъжда теми на всеки 3 
месеца. Първият назначен в ролята на мениджър устойчиво развитие има диплома за 
завършена ESG Академия на Стопанския Факултет на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“.  

За да продължим да имаме водеща роля в осигуряването на чиста енергия за бизнеса, 
нашата стратегия за устойчиво развитие включва управлението на отговорен бизнес, 
който носи ползи на обществото. Чрез нашите цели, фокусирани върху екологичните, 
социални и управленски фактори, работим за устойчивото развитие на бизнеса и 
създаването на добавена стойност за клиентите и служителите ни.  

Водената от М-Газ екологична политика за опазване, възтановяване и подобряване на 
околната среда е един от отновните приоритети на М-Газ. 

 

Нашите цели:  

 

Поставихме си ясни и измерими цели за устойчиво развитие, като на 
фокус са екологичните, социални и управленски фактори. Очертахме 
и областите, в които имаме напредък и ще продължаваме да се 
развиваме.  

 

Да постигнем въглеродна неутралност до 2030 година. Ще го направим чрез: 

• Спестяване на СО2 емисии, намаляване на вредните вещества във въздуха 
и напълното премахване на твърди прахови частици, серни окиси и сажди при 
нови клиенти, които са заменили използването на твърдо гориво и нефтени 
продукти с природния газ 

• Намаляване на емисии чрез по-ефективно използване на наличните ресурси  



• Пълна подмяна на автопарка и заменяне на леките коли и 
тежкотоварните превозни средства с нови, които вместо дизел и бензин 
използват метан 

• Замяна на оборудване с по-енергийно ефективно  
• Изграждане на собствена въглеродно-неутрална сграда. Тя ще използва 

100% зелена енергия 
• Използване само рециклирана хартия за административните си нужди. 

 

Околна среда – екологични фактори 

Политиката по опазване на околната среда на М-газ е в съответствие със стратегията на 
нашата страна в областта на опазване на околната среда и екологичната безопасност. 
Изпълнението на екологичната политика на М-газ дава възможност за постоянно 
подобряване състоянието на околната среда. Целта на екологичната политика на М-газ 
е да се подобри чистотата на въздуха в населените места на страната чрез увеличаване 
използването на природния газ в транспорта и в производствата на промишлените 
предприятия. М-газ налага използването на съвременни техники и технологии 
максимално щадящи околната среда. Основните направления при изпълнението на 
екологичната политика на М-газ са: 

• Увеличаване използването на природния газ в транспорта и индустрията 
като най-чистото и екологично гориво  

• Изпълнявайки изискванията на европейското и българското 
законодателство, правилата и нормите за околна среда и съществуващите 
стандарти 

• Осигуряване на безопасна и безаварийна експлоатация на предприятията 
за компресиран природен газ (КПГ) и транспорта на бутилковите групи с КПГ 

• Създаване на здравословни и безопасни условия на труд на всички участници в 
процеса на компресиране, доставка и използване на природен газ 

Очакван екологичен и социален ефект: 

• Чувствително намаляване на вредните вещества във въздуха и напълното 
премахване на твърди прахови частици, серни окиси и сажди 

• Елиминиране на възможни разливи на течни петролни продукти при 
транспортирането им 

• Чувствително подобряване на условията на труд и качеството на живот на 
хората в населените места, където се използва екологичен автобусен транспорт. 

• Сериозно намаляване на разходите за бизнеса, който използва природен газ за 
технологички и транспортни нужди 



Политиката на компанията за екология има ясни цели и адресира 
климатичните промени. Актуализира се на годишна база и се подписва от управителя 
на фирмата.  

Намаляване на въглеродните емисии  

Чрез своята дейност, компанията подпомага своите клиенти да 
постигнат положителна промяна и да намалят своя екологичен 
отпечатък. При замяната на традиционните нефтопродукти с 
природен газ се намаляват вредните емисии, изхвърлени във 
въздуха при изгарянето им и така се подобрява състоянието 
на околната среда. Използването на природен газ вместо въглища, 

мазут и други сходни продукти води до чувствително намаляване на вредните 
вещества във въздуха и напълното премахване на твърди прахови частици, серни окиси 
и сажди. Елиминират се възможни разливи на течни петролни продукти при 
транспортирането им.  

Всички реализирани проекти на фирмата, които са над 60, са довели до намаляване на 
вредните вещества във въздуха и напълното премахване на твърди прахови частици, 
серни окиси и сажди, тъй като клиентите са заменили използването на твърдо гориво и 
нефтени продукти с природния газ.  

За да наблюдава ефективността М-Газ изчислява на годишна база спестените 
от техните клиенти вредните емисии, парникови газове и фините прахови 
частици, които при използване на нефтени продукти вместо природен газ биха били 
изпуснати в атмосферата.   

Още един начин за намаляване на въглеродните емисии е 
оптимизирането на транспорта и намаляване на срденото 
разстояние, изминато при доставки на клиенти. Това става чрез 
съоръжения, които следят кога клиента е готов за следващо 
зареждане и така да се доставя газ на нашите клиенти 
единствено когато те имат нужда от него. По този начин се 
оптимизира пътуването и осигурява минимално изчакване на 
превозното средство доставяйки пълна бутилкова група.  

Отговорен бизнес  

Екологични подобрения за самата компания са се случили през 2019 
година, когато М-Газ започна да подменя автопарка си и заменя 
леките коли и тежкотоварните превозни средства с нови, които 
вместо дизел и бензин използват метан. Така освен че намаляват 
разходите си за гориво, пазят повече околната среда, тъй като 
се намаляват в пъти изхвърлените в атмосферата токсични вещества, 

саждите и димността на отработените газове.   

За тази мярка, М-Газ получи удостоверение от Агенция за устойчиво енергийно 
развитие (АУЕР) за спестени 75.09 тона емисии въгледорен диоксид за 2021 година.  

https://mgas-bg.com/wp-%E2%80%8Econtent/uploads/2022/07/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%25B%E2%80%8E5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%E2%80%8E%E2%80%8E%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%E2%80%8E%E2%80%8E%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%E2%80%8E%E2%80%8E17-34-09.02.2022-002.pdf%20%E2%80%8E


 

През 2021, М-Газ ЕООД се премести в нов офис, разположен в сграда 
с по-висок екологичен клас. Използва се само LED осветление. До 
2030, компанията планира да изгради нова, собствена въглеродно-
неутрална сграда. Тя ще използва 100% зелена енергия, като за 
целта ще бъдат изградени соларни панели по покрива и фасадата на 
сградата.  

В офисът на М-Газ ЕООД са разположени контейнери за разделно събиране на 
отпадъците и рециклиране. Насърчава се използването на стъклени кутии за 
съхранение, или такива от пластмаса за многократна употреба. Също така служителите 
се насърчават използват текстилни чанти. Чрез дигитализиране на процесите, 
необходимостта от принтиране на документи е сведена до минимум. До края на 2022, 
компанията цели да използва само рециклирана хартия за административните си 
нужди.Оперативните документи се разменят между колегите само дигитално. 
Дигитално се изпращат и фактурите на клиентите на фирмата.  

Компанията е на етап проект на изграждане на соларен парк за 
задоволяване на собствените си нужди от електричество. Чрез слънчевата енергия 
фирмата ще има устойчив начин да използва електричество, подсигурявайки 
снабдяването, като е убедена в чистотата на произведената енергия. В допълнение, за 
да не бъде жертван използваем земеделски район за сметка на изграждането на 
соларния парк в непосредствена близост до обекта на компанията в Русе, М-Газ ЕООД 
обмисля да изгради слънчеви панели, които са разположени над земеделски култури, 
които се нуждаят от по-малко пряка слънчева светлина. Идеята за агрофотоволтаика 
съществува в Европа, но все още не е масово използвана в България.  

 

Защита на околната среда  

М-газ е една от основните компании в страната, която се включва 
успешно във възстановяването на българската гора. Вече почти 20 
години последователно и целенасочено изпълняваме един от 
нашите проекти „Да помогнем на българската гора“. 

 

 

Образователни програми 

Чрез провеждане на специални образователни програми, свързани с екологията 
„Опознай природата“, М-газ иска да повиши и екологичната култура на подрастващите, 
като ги възпитава да събират разделно отпадъците и да ги накара да използват 
разумно природните ресурси. Усилията, които ние от М-газ полагаме за изграждане на 
едно устойчиво бъдеще и постоянен икономически ръст, несъмнено вървят заедно с 
грижата за околната среда. 



Социални фактори 

Безопасни и здравословни условия на труд 

Компанията има ангажимента да създава безопасни и здравословни условия на 
труд на своите служители и да инвестира допълнителни средства 
за развитието на човешкия потенциал.  

Компанията има подписана от управителя политика за здравословни 
и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Фирмата има регистър на 
рисковете за ЗБУТ и в допълнение използва външна фирма, 
специализираща в ЗБУТ въпросите. Регистърът на рисковете се  
преразглежда на всеки 6 месеца. Фирмата разполага с 
формализирана система за управление на ЗБУТ, но тя не е 

сертифицирана от трети страни. Предвид дейността на фирмата, тя има 
формализирани официални процеси за извършване на оценки на риска на работното 
място, които се преразглеждат на всеки 12 месеца. Не са били наблюдавани инциденти 
или аварии за последните години. В допълнение, фирмата не е била обект на 
регулаторните органи за нарушения по ЗБУТ, жалби, свързани със служители също 
липсват. Всички служители в компанията работят на официален трудов договор. 
Служителите получават възнаграждения над средните за градовете, в които фирмата 
оперира. Минималната възраст на работниците е 18 години, но в действителност 
повечето служители са на възраст над 30 години. М-Газ има механизъм за подаване на 
оплаквания за нейните служители. В случай на оплаквания, свързани с трудовите 
задължения, има отворена пряка телефонна линия към директора на „Човешки 
ресурси“. Предвид това, че обектите на М-Газ са от най-високата първа категория по 
Закона за устройството на територията (ЗУТ), тъй като фирмата 
изгражда техническа инфраструктура и съоръжения за газоснабдяване, културата на 
безопасност в организацията е на високо ниво. За компанията основен приоритет 
е запазване здравето на служителите и гарантиране на безопасността 
с цел предотвратяване на свързаните с работа наранявания и заболявания. Това 
става чрез инструктажи, обучения и задължително спазване на правилата за 
безопасност на работното място. 

 

Управление на сигурността 

Компанията разполага с политика за сигурност на данните и 
протоколи относно правата за достъп до базите данни с най-
чувствителна информация, като например досиетата, съдържащи 
лични данни на служителите и детайли за клиентите. Само хора, 
дефинирани чрез матрица на достъп могат да видят тази 
информация. Системата за управление на ИТ сигурността има, но тя 
не е сертифицирана по ISO.  



По темата „Кодекс за поведение за доставчиците“, М-Газ държи техните доставчици да 
следват общоприетите бизнес практики, стриктно да спазват националното 
и европейското законодателство, както и всички изисквания, свързани с дейността 
на дружеството.  

Принос към обществото 

М-Газ ЕООД е отговорна компания, която дава своя положителен 
принос към обществото като подкрепя различни значими каузи.  

През 2020, М-Газ ЕООД дари 20 000 лв и така се включи в дарителската 
кампания в ситуацията на извънредно положение. Фирмата подкрепи 
Община Русе и даде своя принос в борбата с разпространението на 

коронавируса у нас. Сумата беше предоставена безвъзмездно на Община Русе с цел 
подпомагане на лечебните заведения, в които се приемат пациенти с COVID-19, и с нея 
бяха покрити възникналите извънредни медицински нужди. 

От М-Газ ЕООД в началото на март 2022 сме дарили 1000 лв на БЧК за пострадалите от 
войната в Украйна. Направили сме и дарение от детски дрехи и одеала на стойност 
1278.66 лв.  

Служителите са насърчени да 
се включват в инициативи за 
доброволчество, свързани с 
опазването на околната 

среда, като например почистване на горите и 
речните корита и засаждане на дървета. Два 
пъти годишно фирмата дава 
възможност половин работен ден да бъде 
оползотворен за подкрепа на зелени каузи.   

М-Газ ЕООД подкрепя каузата на „Капачки за бъдеще“ от 2018. Събрали сме и сме 
предали над 200 кг капачки. 

 

Устойчиво управление  

През 2023, М-Газ ЕООД планира да издаде за първи път отчет за дейността си по ESG 
темите. Той ще включва както бизнес аспекти, така и информация за веригата на 
добавена стойност, политики и самопоставени отговорности, екологични, социални и 
икономически аспекти на бизнеса, както и данни за управлението и контрола.  

Хора и многообразие 

М-Газ има антидискриминационна политика. За тях е важно зачитането на 
правата, свободите и човешките ценности на служителите и клиентите и недопускане 
под никаква форма на дискриминация – пол, раса, вероизповедание и политически 
пристрастия.  



В компанията жените имат равни възможности с мъжете. Близо 20% 
от всички служители на фирмата са дами, но на най-високите 
длъжности в компанията работят предимно жени – техния процент 
във висшия мениджмънт е 70.  В компанията няма разлика в 
заплащането на мъжете и жените за една и съща позиция.   

М-Газ ЕООД членува в неправителствената организация „Съвет на жените в бизнеса 
в България“ като корпоративен член. Така компанията затвърждава ангажимента 
си към равенство между мъжете и жените и дава възможност на дамите 
в организацията да присъстват на събития и да ползват допълнителни възможности 
за обучения по важни за тях теми.  

М-Газ ЕООД членува и в Конфедерация на работодателите и индустриалците в 
България -организация, с която нашата фирма споделя визия за развитието на бизнеса 
в България.  

Цели за устойчиво развитие  

М-Газ ЕООД се включва и в целите за устойчиво развитие на ООН (Sustainable 
Development Goals (SDGs)) до 2030. Всички 17 цели са важни за нас, но усилията ни са 
концентрирани в следните 10: 

SDG 3: Добро здраве и благополучие – М-Газ ЕООД създава и здравословни условия на 
труд на своите служители.  

SDG 4: Качествено образование – М-Газ ЕООД инвестира допълнителни средства за 
развитието на човешкия потенциал и предоставя средства за обучение под формата на 
стипендии 

SDG 5: Равнопоставеност между половете - В компанията жените имат равни 
възможности с мъжете. Компанията е член на Съвета на жените в бизнеса в България 

SDG 7: Достъпна и чиста енергия – М-Газ ЕООД дава на бизнеса най-евтината и 
екологично чиста енергия, какъвто е природния газ 

SDG 8: Достоен труд и Икономически растеж, 8.8 – М-Газ защитава трудовите права и 
насърчаване на безопасна и сигурна работна среда за всички работници 

SDG 9: Промишленост, иновации и инфраструктура – М-Газ ЕООД инвестира в 
развитието на качествена, надеждна, устойчива и адаптивна инфраструктура 

SDG 11: Устойчиви градове и общности, 11.6 – Чрез дейността си, М-Газ ЕООД работи за 
намаляване на вредното въздействие на градовете върху околната среда на глава от 
населението, включително като се обръща особено внимание на качеството на въздуха 
и управлението на градските и други видове отпадъци. 

SDG 12: Отговорно потребление и производство, 12.2 – М-Газ работи за устойчиво 
управление и ефективно използване на природните ресурси. 



SDG 13: Борба с климатичните промени - Чрез своята дейност, компанията подпомага 
своите клиенти да постигнат положителна промяна и да намалят своя екологичен 
отпечатък.  

SDG 15: Живот на земята - М-газ е една от основните компании в страната, която се 
включва успешно във възстановяването на българската гора. Вече почти 20 години 
последователно и целенасочено изпълняваме един от нашите проекти „Да помогнем 
на българската гора“. Чрез провеждане на специални образователни програми, 
свързани с екологията „Опознай природата“, М-газ иска да повиши и екологичната 
култура на подрастващите, като ги възпитава да събират разделно отпадъците и да ги 
накара да използват разумно природните ресурси. 

 

 

 

 

 


