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Уважаеми клиенти на Линде Газ България ЕООД, 

 

Винаги е било удоволствие за нас да работим и съдействаме за развиването на 

Вашият бизнес.  Ние ви гарантираме, че по цялата верига, технология - производство - 

бутилиране - транспорт - съхранение на произвежданите от нас газове, Линде спазва 

строгите специфични правила и разпоредби в условия на максимална безопасност и 

сигурност.  

За предоставянето на качествени продукти и услуги, отговарящи на най-високите 

стандарти в Европейския съюз, е абсолютно необходимо прилагането и спазването на 

нормативните актове, регулиращи производството, съхранението и разпространението на 

технически и медицински газове. 

Както знаете, от август 2015г. бе увеличена енергийната такса „Задължение към 

обществото“. Тъй като производствената база на Линде Газ е на територията на 

България и основните производствени разходи на дружеството са за електрическа 

енергия, това увеличение се отрази чувствително на себестойността на продукцията ни. 

Въпреки положените от нас значителни усилия, ние не сме в състояние да поемем 

самостоятелно увеличението на разходите, което не ни оставя друг избор, освен да 

коригираме цените си от 1-ви април 2016 г.  

Въпреки, че се налага да въведем новите условия, ние сме уверени, че с високото 

качество на произвежданите от нас газове и добрата ни репутация на пазара на 

индустриални газове в България,  ще съумеем да задържим верните си клиенти и да 

привлечем нови благодарение на непрекъснатите си усилия в развитието на иновативни 

газови приложения.  
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