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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
  
 “Булгаргаз” ЕАД („Дружеството”), ЕИК 175203485 е еднолично акционерно дружество, 

регистрирано в съответствие с Търговския закон, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
Район Сердика ул. „Петър Парчевич” №47. Дружеството е вписано в Регистъра за търговските 
дружества, под №113068, том 1534, стр.35 по ф.д. №16440/2006г. и е регистрирано на основание 
Решение № 1 от 15 януари 2007г. 

 Дружеството е с основен предмет на дейност обществена доставка на природен газ, както и 
свързаните с нея покупки и продажби; закупуване на природен газ, с цел неговото съхранение в 
газово хранилище, маркетингови проучвания и анализ на пазара на природен газ. 

 Като обществен доставчик на природен газ “Булгаргаз” ЕАД има за своя основна 
стратегическа цел гарантиране интересите на обществото чрез дългосрочно осигуряване доставките 
на природен газ за страната. Дружеството има сключен договор за доставка на руски природен газ с 
основен доставчик ООО „Газпром Експорт”. “Булгаргаз” ЕАД анализира възможностите за 
осигуряване на алтернативни източници и маршрути за доставка на природен газ. 

 Дружеството извършва доставката на природен газ в съответствие с индивидуална лицензия 
за обществена доставка на природен газ на територията на Република България – лицензия № Л-214-
14/29.11.2006г. издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за срок от 35 
години. 

 “Булгаргаз” ЕАД е еднолично акционерно дружество, чийто капитал се притежава от 
Български Енергиен Холдинг ЕАД. Крайният собственик на Дружеството е българската държава, 
чрез Министъра на енергетиката. 

 Организационната структура на “Булгаргаз” ЕАД се състои от централно управление. 

 Дружеството не генерира отчетна информация по дейности, поради факта, че доставката на 
природен газ е единствената дейност за периода. 

 Настоящият съкратен междинен финансов отчет е одобрен за публикуване от Съвета на 
директорите на 19 май 2020 г. 

  

2. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ 

 Настоящият съкратен междинен финансов отчет за 3-месечния период, завършил 31 март 
2020 г. е изготвен в съответствие с МСС 34 „Междинно финансово отчитане”. Той не съдържа цялата 
информация, която се изисква за изготвяне на пълен годишен финансов отчет съгласно 
Международните стандарти за финансово отчитане („МСФО”) и следва да се чете заедно с годишния 
финансов отчет на Дружеството за годината, завършила на 31 Декември 2019 г., изготвен в 
съответствие с МСФО, разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни 
стандарти („СМСС”) и приети за прилагане в Европейския съюз („ЕС”). 

 Съкратеният междинен финансов отчет е съставен в български лева, което е функционалната 
валута на Дружеството. Всички суми са представени в хиляди лева (включително сравнителната 
информация за 2019 г.), освен ако не е посочено друго. 

 Съкратеният междинен финансов отчет е съставен при спазване на принципа на действащо 
предприятие. 

 За периода, приключващ на 31 март 2020 г., Дружеството отчита счетоводна печалба след 
данъци в размер на 49 929 хил. лeвa, позитивен паричен поток от оперативна дейност в размер на 
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188 114 хил. лeвa и нетно увеличение на паричните средства и еквиваленти за периода в размер на 
135 984 хил. лeвa. 

 Към 31 март 2020 г., финансовите отчети са изготвени на принципа на действащо 
предприятие, което предполага, че Дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще.  

Както е оповестено в Приложение 1 „Обща информация”, Дружеството притежава 
индивидуална лицензия за обществена доставка на природен газ на територията на Република 
България, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за срок от 35 години. 
Бъдещата дейност на Дружеството като Обществен доставчик на природен газ зависи от бизнес 
средата, както и от регулаторните изисквания, наличието на договори за осигуряване на доставките 
на природен газ, наличие на договори за продажба на природен газ на клиенти на Дружеството и от 
обезпечаването на финансиране от страна на дружеството принципал - Български Енергиен Холдинг 
ЕАД, в случай на необходимост. 

 Като се има предвид оценката на очакваните бъдещи парични потоци и груповата стратегия 
за развитие на дейността в България, ръководството на Дружеството счита, че е подходящо 
междинните съкратени финансови отчети да бъдат изготвени на база на принципа на действащо 
предприятие. 

  

3. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.НОВИ СТАНДАРТИ, ИЗМЕНЕНИЯ НА СТАНДАРТИ И РАЗЯСНЕНИЯ, КОИТО СА В 
СИЛА ОТ 01 ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА. 

 Дружеството прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, разработени и 
публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които имат ефект върху 
финансовия отчет на Дружеството и са задължителни за прилагане от годишния период, започващ 
на 1 януари 2019 г.: 

 МСФО 16 „Лизинг” – (издаден на 13 януари 2016 г. и в сила за годишни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2019 г.) 

Този стандарт заменя указанията на МСС 17 „Лизинг“ заедно с три тълкувания (КРМСФО 
Разяснение 4 Определяне дали дадено споразумение съдържа лизинг, ПКР-15 Оперативен лизинг — 
стимули и ПКР-27 Оценяване на съдържанието на операции, включващи правната форма на лизинг) 
и въвежда значителни промени в отчитането на лизинги особено от страна на лизингополучателите. 

Съгласно МСС 17 от лизингополучателите се изискваше да направят разграничение между 
финансов лизинг (признат в баланса) и оперативен лизинг (признат извънбалансово). МСФО 16 
изисква лизингополучателите да признават лизингово задължение, отразяващо бъдещите лизингови 
плащания, и ‘право за ползване на актив’ за почти всички лизингови договори. СМСС е включил 
право на избор за някои краткосрочни лизинги и лизинги на малоценни активи; това изключение 
може да бъде приложено само от лизингополучателите. 

Счетоводното отчитане от страна на лизингодателите остава почти без промяна. 

Съгласно МСФО 16 за договор, който е или съдържа лизинг, се счита договор, който предоставя 
правото за контрол върху ползването на актива за определен период от време срещу възнаграждение. 

Дружеството е приело МСФО 16 Лизинг със задна дата от 1 януари 2019 г., но не е 
преизчислявала сравнителни данни за отчетния период 2018 г., както е разрешено от специфичните 
преходни разпоредби в стандарта. Прекласификациите и корекциите, произтичащи от новите 
правила за лизинг, следователно се признават в началния баланс на 1 януари 2019 г. Новите 
счетоводни политики са оповестени в бележка Лизинг. 

След приемането на МСФО 16, дружеството признава задължения за лизинг във връзка с 
лизинги, които по-рано бяха класифицирани като „оперативен лизинг“ съгласно принципите на 
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МСС 17 Лизинг. Тези задължения се оценяват по настоящата стойност на останалите лизингови 
плащания, дисконтирани с помощта на диференциалния лихвен процент от 1 януари 2019 г, 
използвайки лихвения процент специфичен за Групата. Среднопретегленият диференциален лихвен 
процент, приложен за лизингови задължения към 1 януари 2019 г., е 4.24%. 

За лизингови договори, класифицирани по-рано като финансов лизинг, дружеството признава 
балансовата стойност на лизинговия актив и задължението за лизинг непосредствено преди прехода 
като балансова стойност на актива с право на ползване и задължението за лизинг към датата на 
първоначалното им прилагане. Принципите на измерване на МСФО 16 се прилагат едва след тази 
дата. 

Дружеството реши да приложи опростен преходен подход от 1 януари 2019 г. като няма да 
преизчислява сравнителните данни за предходния период. Всички активи с право на ползване са 
оценени по стойността на пасива по лизинга, коригиран с размера на всички предплатени или 
начислени плащания, свързани с него, признати в баланса към 31 декември 2018 г. Това означава, че 
данните за 2018 и 2019 г. не са съпоставими, тъй като са изготвени въз основа на различни 
счетоводни политики, описани в приложенията. Приемането на МСФО 16 не оказа ефект върху 
собствения капитал (неразпределена печалба) към 1 януари 2019 г. 

При прилагането на МСФО 16 за първи път Дружеството използва следните практически 
облекчения, разрешени от стандарта: 
• прилагането на единна дисконтова ставка към портфолио от лизинг с относително сходни 
характеристики; 
• разчитане на предишни оценки дали лизингът е обременяващ като алтернатива на 
изпълнението преглед на обезценка - към 1 януари 2019 г. няма такива договори; 
• отчитане на оперативен лизинг с оставащ срок по-малко от 12 месеца към 01.01.2019г. като 
краткосрочен лизинг; 
• изключване на първоначалните преки разходи за оценка на актива с право на ползване към 
датата на първоначалното им използване приложение и 

• използване на предишни оценки при определяне на срока за наем, когато договорът съдържа 
опции за удължаване или прекратява лизинговия договор. 

Дружеството също така е избрало да не преоценява дали договор е или съдържа лизинг към 
датата на първоначално прилагане.  

За договори, сключени преди датата на имплементиране на МСФО 16, компанията разчита на 
своята оценка, направена при прилагане на МСС 17 и тълкуване 4 Определяне дали споразумението 
съдържа Лизинг. 

Измерване на активи с право на ползване 

Активите с право на ползване се оценяват в размер, равен на задължението за лизинг, коригирано 
със сумата на всички предплатени или начислени лизингови плащания, свързани с този лизинг, 
признати в баланса към 31 декември 2018 г. Няма обременяващи лизингови договори, които биха 
изисквали корекция на активите с право на ползване към датата на първоначалното прилагане. 

Дружеството е приложило следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, 
разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които са 
задължителни за прилагане от годишния период, започващ на 1 януари 2019 г., но нямат съществен 
ефект от прилагането им върху финансовия резултат и финансовото състояние на Дружеството: 
 

 МСФО 9 „Финансови инструменти” (изменен) – Характеристики за предсрочно 
погасяване с отрицателна компенсация (издадени на 12 октомври 2017 г. и в сила за годишни 
периоди, започващи на или след 1 януари 2019 г.); 

 МСС 28 „Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия“ (изменен) 
– Дългосрочни участия в асоциирани и съвместни предприятия в сила от 1 януари 2019 г., 
все още не е приет от ЕС; 
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 МСС 19 „Доходи на наети лица“ (изменен) – Промяна в плана, съкращаване или уреждане 
- в сила от 1 януари 2019 г., все още не е приет от ЕС; 

 КРМСФО 23 “Несигурност относно отчитането на данък върху дохода“ (издаден на 7 
юни 2017 г. и в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2019 г.)  

 Годишни подобрения на МСФО 2015-2017 г., в сила от 1 януари 2019 г., все още не са 
приети от ЕС 
 

Тези изменения включват незначителни промени в: 
 
 МСФО 3 "Бизнес комбинации" - дружеството преоценява предишния си дял в съвместно 

контролирана дейност, когато придобие контрол върху дейността. 

 МСФО 11 "Съвместни предприятия" - дружеството не преоценява предишния си дял в 
съвместно контролирана дейност, когато придобие съвместен контрол върху дейността. 

 МСС 12 "Данъци върху дохода" - дружеството отчита всички данъчни последици от 
плащанията на дивиденти по същия начин както самите тях. 

 МСС 23 "Разходи по заеми" - дружеството третира като част от общите заеми всеки заем 
първоначално взет за разработване на актив, когато активът е готов за планираната употреба 
или продажба. 

  

4. ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ 

 При изготвянето на междинни финансови отчети Ръководството прави редица 
предположения, оценки и допускания относно признаването и оценяването на активи, пасиви, 
приходи и разходи. Действителните резултати могат да се различават от предположенията, оценките 
и допусканията на ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително 
оценените резултати. 

 При изготвянето на настоящия съкратен междинен финансов отчет значимите преценки на 
ръководството при прилагането на счетоводните политики на Дружеството и основните източници 
на несигурност на счетоводните приблизителни оценки не се различават от тези, оповестени в 
годишния финансов отчет на Дружеството към 31 Декември 2019 г., с изключение на промените в 
приблизителната оценка на разходите за данъци върху дохода. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК 

5.1. ФАКТОРИ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК 

 Извършвайки дейността си Дружеството е изложено на редица финансови рискове. Най-
значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен риск, кредитен риск и 
ликвиден риск. 

 Съкратеният междинен финансов отчет не включва цялата информация относно 
управлението на риска и оповестяванията, изисквани при изготвянето на годишни финансови 
отчети, и следва да се чете заедно с годишния финансов отчет на Дружеството към 31 Декември 2019 
г. Не е имало промени в политиката за управление на риска през периода. 
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5.2. ОЦЕНКА НА СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ 

 Дружеството няма финансови инструменти, които се оценяват по справедлива стойност в 
съкратения отчет за финансовото състояние. Справедливата стойност за целите на оповестяването 
на следните финансови инструменти се приема, че е разумно приближение на тяхната балансова 
стойност: 

 Търговски и други вземания 

 Дългосрочни търговски вземания 

 Парични средства и еквиваленти 

 Търговски и други задължения. 

 

6. СЕЗОННОСТ НА ОПЕРАЦИИТЕ 

 Дейността на Дружеството се характеризира с изразена сезонност, тъй като част от клиентите 
на Дружеството (топлофикационни и газоразпределителни дружества) използват природния газ за 
производство на топлинна и електроенергия, или директно го доставят за отопление. Ето защо 
сезоните оказват значително влияние върху дейността на Дружеството. 

Най-голяма консумация на газ има през зимните месеци и по-конкретно през първо 
тримесечие, а през летните периоди тя спада.  

Реализацията на природен газ през първо тримесечие на 2020 г. е  8 382 162,021 MWh (първо 
тримесечие на 2019 г.: 10 744 475 MWh). 

 Дружеството използва възможностите на подземното газово хранилище в с. Чирен, 
собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за да компенсира тази сезонна неравномерност на пазара на 
природен газ в страната. През лятото Дружеството купува природен газ, който нагнетява в 
подземното газово хранилище, а през зимата, когато потреблението на газ е много високо, го добива. 

 7. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ  
  

  
Машини и 

съоръжения 
Транспортни 

средства 
Офис 

оборудване 
Общо 

 КЪМ 1 ЯНУАРИ 2020 г.     
 Отчетна стойност 91 468 334 893 
 Амортизация (57) (444) (304) (805) 
 Балансова стойност 34 24 30 88 

 
3-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ДО 
31 МАРТ 2020 г. 

    

 Новопридобити - - 10 10 
 Отписани (10) - (1) (11) 
 Отписана амортизация 10 - 1 11 
 Амортизация  (1) (3) (6) (10) 
 Крайна балансова стойност 33 21 34 88 
      
 КЪМ 31 МАРТ 2020 г.     
 Отчетна стойност 81 468 343 892 
 Амортизация (48) (447) (309) (804) 
 Балансова стойност 33 21 34 88 
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Няма машини и съоръжения, които да са предоставени като обезпечение на задължения на 
Дружеството. 

 
8. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

  

Лицензии 
Програмни 

продукти 

Активи с 
право на 

ползване, 
МСФО 16 

Общо 

 КЪМ 1 ЯНУАРИ 2020 г.     
 Отчетна стойност 41 1 159 546 1 746 
 Амортизация (10) (945) (243) (1 198) 
 Балансова стойност 31 214 303 548 

 
3-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ДО 31 МАРТ 
2020 г. 

  
 

 

 Новопридобити 1 26 - 27 
 Амортизация (1) (38) (61) (100) 
 Крайна балансова стойност 31 202 242 475 
 КЪМ 31 МАРТ 2020 г.     
 Отчетна стойност 42 1 185 546 1 773 
 Амортизация (11) (983) (304) (1 298) 
 Балансова стойност 31 202 242 475 

 
 
 

 
 
 

 
 

9. ЛИЗИНГ 

Считано от 01.01.2019 г., съгласно МСФО 16 е приложен еднотипен модел на счетоводно 
третиране на договор за нает актив – офис сграда. Признат е актив „право на ползване“, на стойност 
546 хил. лв., който ще се амортизира за периода на договора и респективно е отчетено лизингово 
задължение по този договор. Към 31.03.2020 г., размерът на лизинговото задължение е 252 хил. 
лeвa, общо текуща и нетекуща част. 

Няма нематериални активи, които да са предоставени като обезпечение на задължения на 
Дружеството. 

 

 
10. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 
  КЪМ  

31 МАРТ 2020 
г. 

КЪМ 31 
ДЕКЕМВР

И 2019 г. 
 Природен газ по себестойност 3 755 106 179 
 Природен газ, нетна реализуема стойност 3 755 106 179 
 Материали 20 22 
 Общо материални запаси 3 775 106 201 

 
 

 Няма материални запаси, които да са предоставени като обезпечение на задължения на 
Дружеството. 
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11. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ 
 

 
 

КЪМ 31 
МАРТ 2020 г. 

КЪМ 31  
ДЕКЕМВРИ  

2019 г. 
 Търговски вземания 309 282 218 104 
 Натрупана обезценка на търговски вземания (7 163) (7 165) 
 Търговски вземания, нетно 302 119 210 939 
    
 Съдебни и присъдени вземания 204 706 202 335 
 Натрупана обезценка на съдебни и присъдени вземания (201 771) (201 809) 
 Съдебни и присъдени вземания, нетно         2 935 526 
    
 Вземане от Корпоративна Търговска Банка АД (н) 4 503 4 503 
 Натрупана обезценка на вземане от Корпоративна Търговска 

Банка АД (н) 
(4 503) (4 503) 

 Вземане от Корпоративна Търговска Банка АД (н), нетно - - 
    
 Предплатени аванси за доставка на природен газ 34 092 80 263 
 Вземания от свързани лица (Приложение 20) 10 642 10 728 
 Други вземания – предплатени разходи, гаранции и депозити 2 103 3 576 
 Общо търговски и други вземания 351 891 306 032 
 Без нетекуща част: търговски вземания 3 326 7 046 
 Текущи търговски и други вземания 348 565 298 986 
  
  

 
Промените в корективната сметка за кредитни загуби по вземания са както следва: 
 

 
 

3-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ДО 31 
МАРТ 

  2020 г. 2019 г. 
 

В началото на периода 
213 477 214 108 

 
 Начислени загуби от обезценки на вземания - - 
 Отписани несъбираеми вземания  (39) - 
 Възстановени загуби от обезценки 

 
- 
 

- 

 В края на периода 213 438 214 108 
  

Начисляването на загуби от обезценки и възстановяването на начислени такива се 
представят като такива в съкратения отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход 
.Ефектите от изминало време/промяна в дисконтов процент се отчитат във финансови 
приходи/разходи – нетно.  

Сумите, които са отчетени по корективната сметка за кредитни загуби по вземания, се 
отписват, когато няма очаквания, че Дружеството ще е в състояние да получи допълнителни 
парични средства. 
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Дружеството има вземания от Корпоративна Търговска Банка АД (н) (КТБ) в размер на 17 
463 хил. лева, които са предявени в откритото производство по несъстоятелност на банката. 
Съгласно Решение №ЗБН66-8, ЗБН66-39 от 28.12.2015 г. на синдиците на КТБ (н), вписано в 
Търговския регистър, размерът на приетите вземания на Дружеството е 5 077 хил. лева Срещу 
Решението на синдиците е подадено възражение пред компетентния съд за признаване за 
установено, че Дружеството е носител на вземане в размер на 12 394 хил. лева., както и на вземане 
за договорна лихва върху целия размер на предявените в производството по несъстоятелност 
вземания. Възражението на Дружеството е отхвърлено на две съдебни инстанции. Срещу 
решението на второинстанционния съд е подадена касационна жалба пред ВКС. С Определение 
на ВКС от 13.03.2018 г. жалбата на „Булгаргаз“ ЕАД срещу решението на САС по делото с КТБ 
АД (н) не е допусната до касация и решението е влязло в законна сила. С решението на САС беше 
потвърдено решението на Софийски градски съд (СГС), с което се отхвърли възражението на 
„Булгаргаз“ ЕАД срещу решението на синдиците на КТБ АД (н) за признаване за установено, че 
Дружеството е носител на вземане за сума в размер на 12 394 хил. лeвa, както и на вземане за 
договорна лихва върху предявените в производството по несъстоятелност вземания в общ размер 
на 17 472 хил. лева Считано от датата на постановяване на определението на ВКС, решението на 
САС влезе в законна сила. Въз основа на това решение на САС непризнатият размер на 
прехвърленото вземане, по счетоводни данни на стойност 12 386 хил. лева, е отписано през 2018 
г. 

През 2017 г., в Търговския регистър е публикувана справка от частична сметка за 
разпределение на наличните суми между кредиторите на банката от синдиците на КТБ (н), като 
съобразно разпределението на синдиците, през м. май 2019 г. на „Булгаргаз“ ЕАД е възстановена 
сума в размер на 574 хил. лева. 

  

 Няма търговски и други вземания, които да са предоставени като обезпечение на 
задължения на Дружеството.  

 

 
12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ 
   

КЪМ 
 31 МАРТ 

2020 г. 

 
КЪМ 31 

ДЕКЕМВРИ 
2019 г. 

 Парични средства в брой 49 4  
 Парични средства в разплащателни банкови сметки 136 015 76 
 Общо парични средства и еквиваленти в отчета за 

финансовото състояние  
 

136 064 
 

80 
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13. РАВНЕНИЕ МЕЖДУ НАЧАЛНИТЕ И КРАЙНИТЕ САЛДА В СЪКРАТЕНИЯ ОТЧЕТ ЗА 

ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 МАРТ 2020 г. НА ПАСИВИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ 
ОТ ФИНАНСОВИ ДЕЙНОСТИ. 

 

Пасиви, възникващи от 
финансови дейности 

На 1 
януари 

Парични 
потоци от 
финансова 

дейност, 
нетно 

Промени с непаричен характер - 
безналични 

На 31 
март Придобити 

(увеличения) Други промени 

Краткосрочни банкови 
заеми 

52 372 (52 372) 
 

- 
- - 

Задължения по лизинг  313 (64)  3 252 
Лихви по получени заеми 
и отсрочени търговски 
задължения 

14 (32) 
 
 

- 
18 

 
- 

 Общо пасиви от 
финансови дейности:  

52 699 (52 468) 
 

- 
21 252 

 
 
14. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЧНИ АКТИВИ И ПАСИВИ 
  
 Отсрочените данъчни активи и пасиви се отчитат за всички временни разлики между 

данъчната основа на активите и пасивите и тяхната балансова стойност за целите на счетоводното 
отчитане, при данъчна ставка в размер на 10% (2019г.: 10%), която е приложима за годината, в 
която се очаква да се проявят с обратна сила. 
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  Движението на отсрочените данъчни активи и пасиви по елементи през периода, е както следва: 
   
 

ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЧНИ АКТИВИ 

Обезценки 
на 

материални 
запаси 

Обезценки 
на търговски 

и други 
вземания 

Провизии за 
пенсии 

Неизползван
и отпуски 

Машини и 
съоръжения 

 
Лизинг, 

МСФО 16 
 

Общо 

         
 КЪМ 1 ЯНУАРИ 2020 г. - (13 744) (17) (16) - (1) (13 778) 
 КЪМ 31 МАРТ 2020 г. - (13 744) (17) (16) - (1) (13 778) 
         

 ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЧНИ ПАСИВИ        
         
 КЪМ 1 ЯНУАРИ 2020 г. - - - - 4  4 
 КЪМ 31 МАРТ 2020 г. - - - - 4  4 
         
 

ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЧНИ АКТИВИ, 
НЕТНО 

- (13 744) (17) (16) 4 
 

(1) 
 

(13 774) 
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15. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ 
  

 
 3-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ДО 31 

МАРТ 2020 г. 
  Брой акции Стойност 
 В началото на периода 231 698 584 231 698 
 В края на периода 231 698 584 231 698 

 
 
 

16. РЕЗЕРВИ 
  
  3-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ДО 31 МАРТ 2020 г. 

  
Законови 

резерви 

Преоценъчн
и резерви на 

нефинансови 
активи 

Резерв от 
преоценки по 

планове с 
дефинирани 

доходи 

Общо  

 В началото на периода 7 367 53 (16)   7 404 
 В края на периода 7 367 53 (16)   7 404 

 
 
 

17. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
  

 

  
 

КЪМ 31 
МАРТ   2020 г. 

 
КЪМ 31 

ДЕКЕМВРИ 
2019 г. 

 Задължения към свързани лица (Приложение 20)  2 010 3 159 
 ДДС за внасяне 22 271 24 048 
 Аванси получени от клиенти за продажба на природен газ 1 041 17 654 
 Търговски задължения 136 903 35 940 
 Акциз за внасяне 1 093 1 211 
 Задължения към персонала 109 134 
 Задължения към осигурителни предприятия 73 82 
 Други задължения 839 247 

 Общо търговски и други задължения 164 338 82 475 
    
 Текущи търговски и други задължения 164 338 82 475 

  

 
18. 

 
НЕОБИЧАЙНИ ПОЗИЦИИ 

  

 

Не съществуват разходи в съкратения отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен 
доход към 31 март 2020 г., третирани като необичайни позиции. 
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19. 
ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ АКТИВИ И УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 

 

Провизии 
 
Процедури на Европейската комисия 
Дело COMP/B1/АТ.39849 – BEH gas 

Дело COMP/B1/АТ.39849 – BEH gas („Делото“) има за предмет евентуално нарушение на 
член 102 от ДФЕС, във връзка с твърдения на Европейската Комисия (ЕК) за действия на “Български 
Енергиен Холдинг” ЕАД и дъщерните му дружества – „Булгаргаз” ЕАД и „Булгартрансгаз” ЕАД 
насочени към: 

 възпрепятстване на техни конкуренти да получат достъп до ключова газова инфраструктура 
(газопреносна мрежа и до съоръжението за съхранение на природен газ) в Република 
България, като изрично или мълчаливо отказване на достъп на трети страни или забавяне; 

 възпрепятстване на конкурентите да получат достъп до главен газопровод за внос, чрез 
резервиране на капацитет, който остава неизползван. Производството е образувано през 
2013 г., с оглед приемането на решение по глава 3 (членове 7 – 10) от Регламент 1/2003. На 
23 март 2015 г. Европейската Комисия издаде Изложение на възраженията (Statement of 
Objections). „Български Енергиен Холдинг” ЕАД и газовите му дъщерни дружества 
представиха съответните си отговори на Европейската Комисия на 9 юли 2015 г. 
(„Булгаргаз” ЕАД), 10 юли 2015 г. („Български Енергиен Холдинг” ЕАД) и 17 юли 2015 г. 
(„Булгартрансгаз” ЕАД).  

На 24 ноември 2017 г. e прието решение от 44-тото Народно събрание (НС) на Република 
България за предприемане необходимите действия за приключване на Дело COMP/B1/AT.39849 – 
БЕХ Газ, с което НС подкрепя приключването на делото по реда на чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1/2003 
без признаване на твърдените от Европейската Комисия нарушения и без поемане на отговорност 
за тях, като бъдат изпълнени задълженията, произтичащи от евентуално забранително решение, 
включително относно евентуална финансова санкция.  

На 26 юли 2018 г. е прието решение от 44-тото Народно събрание (НС) на Република България 
за предприемане на действия за приключване на Дело COMP/B1/AT.39849 – БЕХ Газ по реда на чл. 
9 от Регламент (ЕО) №1/2003, чрез поемане на ангажименти от страна от българска страна и 
постигане на споразумение с Европейската комисия. Второто решение на НС е мотивирано от 
развитието на дело COMP/B1/AT.39816 между Европейската Комисия и ПАО Газпром и ООО 
“Газпром експорт”, по което на 24 май 2018 г. Комисията обяви, че е постигнато споразумение и 
същото е приключено по реда на чл. 9 от Регламент (ЕО) №1/2003 без налагане на финансова 
санкция на ПАО Газпром и ООО “Газпром експорт”. 

На 17.12.2018 г. Европейската комисия оповести прието свое Решение С(2018)8806 по Дело 
АТ.39849 БЕХ-газ, с което Европейската комисия налага глоба на „Български енергиен холдинг“ 
ЕАД (БЕХ ЕАД), неговото дъщерно дружество за доставка на газ „Булгаргаз“ ЕАД и неговото 
дъщерно дружество за газова инфраструктура „Булгартрансгаз“ ЕАД („групата БЕХ“) в размер на 
77 068 000 евро за предполагаемо блокиране на достъпа на конкуренти до ключова газова 
инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Решението е получено 
в деловодствата на трите дружества на 19.12.2018 г., което определя началото на срока за обжалване 
на Решението на ЕК (два месеца и десет дни от нотификация на Решението до Страните) и за 
плащане на глобата (три месеца от нотификацията на Решението до Страните), определена в същото. 

Обжалването на решението не забавя плащането на глобата. На 18.03.2019 г. е издадена банкова 
гаранция от избрана, чрез проведена от БЕХ ЕАД процедура, кредитна институция. Банковата 
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гаранция покрива 2/3 от общия размер на глобата на стойност 77 068 000 евро, с което се обезпечават 
задълженията на БЕХ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД по наложената глоба. 

На 4 юли 2019 г., Българската държава, чрез Министерство на външните работи, подаде молба 
за встъпване в делото в подкрепа на БЕХ ЕАД и дъщерните й газови дружества. 
На 26 август 2019 г. Европейската комисия представи пред Общия съд своята Защита в отговор на 
подадената жалба от „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, „Булгаргаз” ЕАД и „Булгартрансгаз” 
ЕАД. На 29 ноември 2019 г. от страна на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, „Булгаргаз” ЕАД и 
„Булгартрансгаз” ЕАД бе подаден Отговор срещу Защитата на Европейската комисия. 
На 20 февруари 2020 г. в посочения срок от Общия съд на Европейския съюз Република България 
чрез Министерство на външните работи (МВнР) депозира официалната позиция на Република 
България по дело Т-136/19, предоставена от Министерство на енергетиката на МВнР, с която 
държавата встъпва в подкрепа на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, „Булгаргаз” ЕАД и 
„Булгартрансгаз” ЕАД срещу Европейската комисия пред Общия съд на Европейския съюз. Следва 
да се има предвид, че ако Общият съд реши да започне устната фаза от производството, 
председателят определя датата на съдебното заседание за изслушване на устните състезания, най-
вероятно през 2021 г. 

Към 31.12.2019 г. Дружеството е начислило провизия в размер на 50 244 хил. лева, 
представляваща 1/3 от общата сума на наложената глобата и лихви върху тях в размер на 593 хил. 
лeвa, като преценката е, че се очаква уреждането да настъпи след повече от 12 месеца. 

 

Условен актив 

Булгаргаз“ ЕАД е инициирало международно арбитражно дело № 78/2019 г. на 
Международния търговски арбитражен съд към Румънската търговска и индустриална камара, 
срещу Национална газопреносна компания „Трансгаз“ С.А., Румъния. Очакваният изход от делото 
е пълно възстановяване на сумата, която е в размер на 3 737 хил. лв. 

Искът, предявен от Дружеството посредством съдебен процес, изходът от който е несигурен, 
отговаря на критериите за Условен актив. 

 

 

Условни пасиви 

Срещу Дружеството има заведени правни искове, но те не са със значителен материален 
интерес.  

С изключение на тези, за които вече са начислени провизии, ръководството на Дружеството 
счита, че отправените искове са неоснователни и че вероятността те да доведат до разходи за 
Дружеството при уреждането им е малка. Тази преценка на ръководството е подкрепена от 
становището на независим правен консултант. 

Нито един от гореспоменатите искове не е изложен тук в детайли, за да не се окаже сериозно 
влияние върху позицията на Дружеството при разрешаването на споровете. 
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20. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 

 

 
Дружеството оповестява следните свързани лица: 

Предприятие 
Държава на 
учредяване 

Основна дейност 

   

Собственик на капитала на Дружеството, упражняващ контрол (Дружество-майка) 

“Български Енергиен Холдинг” ЕАД (БЕХ) 

Собственик на капитала на Дружеството-майка 
 
Българската държава чрез Министъра на Енергетиката 
 

Предприятия, които са под общ контрол (предприятия в група)  

АЕЦ Козлодуй ЕАД България 
производство на електрическа и 
топлинна енергия 

ВЕЦ Козлодуй ЕАД България 
производство и разпределение на 
електрическа енергия от ВЕЦ 

Интерприборсервиз ООД България 
монтаж и техническо обслужване на 
автоматизирани системи 

АЕЦ Козлодуй - Нови мощности 
ЕАД 

България 
експлоатация на ядрено съоръжение за 
производство на електрическа енергия 

Булгаргаз ЕАД България обществена доставка на природен газ  
Булгартрансгаз ЕАД България съхранение и пренос на природен газ 

Газов Хъб Балкан ЕАД България 

изграждане и опериране на електронна 
платформа за търговия с природен газ, 
енергийни продукти, зелени и бели 
сертификати, въглеродни емисии 

Електроенергиен системен оператор 
ЕАД 

България пренос на електрическа енергия 

Булгартел АД България осъществяване на далекосъобщения 
Булгартел Скопие ДООЕЛ Македония осъществяване на далекосъобщения 
Мини Марица-изток ЕАД България добив и продажба на въглища 
Национална Електрическа 
Компания ЕАД 

България 
производство и обществен доставчик на 
електрическа енергия 

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД България 
производство на електрическа и 
топлинна енергия 

ПФК Берое – Стара Загора ЕАД България футболен клуб 

ТЕЦ Марица изток 2 (9 и 10) ЕАД България 
производство и търговия с електрическа 
енергия 

Съвместно контролирани предприятия  

Ай Си Джи Би АД България 
изграждане и експлоатация на 
газопреносна система  

Южен поток България АД България 
изграждане и експлоатация на 
газопреносна система 

Трансболкан Електрик Пауър 
Трейдинг С.А. – NECO S.A. 

Гърция продажба на електроенергия 

 
Асоциирани предприятия 

  

 
КонтурГлобал Марица Изток 3 АД 

България производство на електроенергия 
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КонтурГлобал Оперейшънс 
България АД 

България 
експлоатация и поддръжка на 
топлоелектрическа централа 

ЗАД Енергия България застрахователно дружество 
ПОД Алианц България АД България пенсионно осигурително дружество 
ХЕК Горна Арда АД България строителство на водни електроцентрали 
   

Други свързани лица под общ контрол  

 
Предприятия от публичния сектор под общ контрол на Министерски съвет в Република България 
   

Ключов управленски персонал на предприятието майка  

Андон Петров Андонов  Председател и член на Съвета на 
директорите на БЕХ ЕАД 

Живко Димитров Динчев  Член на Съвета на директорите на БЕХ 
ЕАД 

Жаклен Йосиф Коен   Член на Съвета на директорите на БЕХ 
ЕАД и Изпълнителен директор  

Ключов управленски персонал на Дружеството  

Петьо Ангелов Иванов  Председател и член на Съвета на 
директорите  

Илиян Кирилов Дуков   Член на Съвета на директорите  

Николай Ангелов Павлов        Член на Съвета на директорите и 
Изпълнителен директор  

 
 

Продажбите и покупките със свързани лица се извършват по договорени цени. 
Неиздължените салда в края на отчетния период са необезпечени, безлихвени (с изключение на 
заемите и отсрочените търговски задължения) и уреждането им се извършва с парични средства. За 
вземанията или задълженията от/към свързани лица не са предоставени или получени гаранции.  

 
 
 

 
Сделките и транзакциите между Дружеството и неговите свързани лица са както следва: 
 

 (А) ПРОДАЖБИ НА СТОКИ И УСЛУГИ 
  

 
 3-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ДО 31 

МАРТ  
  2020 г. 2019 г. 
 Дружества под общ контрол   
 „Булгартрансгаз” ЕАД 2 287 3 588 
 Общо 2 287 3 588 

 

 
Продажбите включват природен газ за балансиране. 
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 (Б) ПОКУПКИ НА СТОКИ И УСЛУГИ 

 
 3-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ДО 31  

МАРТ  
 Дружество майка 2020г. 2019 г. 
 „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 152 163 
 Дружества под общ контрол   
 „Булгартрансгаз” ЕАД  22 059 30 915 
 „Булгартел“ ЕАД 1 2 
 „Газов Хъб Балкан“ ЕАД 9 - 
 Общо 22 221 31 080 

  

 

Покупките на услуги от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД включват услуги по 
Споразумение за управление и контрол и комисионна за поддържане на банкова гаранция, във 
връзка с имуществена санкция по делото БЕХ Газ. 

 
Покупките на услуги от „Булгартрансгаз” ЕАД включват пренос, достъп (капацитет) и 

съхранение на природен газ. 

 

Покупките на услуги от „Булгартел“ ЕАД представляват техническа поддръжка. 

Покупките на услуги от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД представляват такси за осигурен достъп до 
платформата за търговия с природен газ. 

 

 (В) НАЧИСЛЕНИ РАЗХОДИ ЗА НЕУСТОЙКИ 
  

 
 3-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ДО 31  

МАРТ  

 
 2020 г. 

 
2019 г. 

 
 Дружества под общ контрол   
 „Булгартрансгаз” ЕАД - 63 
 Общо - 63 
  

 
Начислените разходи за неустойки към „Булгартрансгаз” ЕАД представляват лихви по 
Споразумение. 

 
 
 

 (Г) ВЗЕМАНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ И УСЛУГИ 
  

 
 КЪМ 31 

МАРТ  
2020 г. 

КЪМ 31 
ДЕКЕМВРИ 

2019 г. 
 Дружества под общ контрол   
 „Булгартрансгаз” ЕАД 10 642 10 728 
 Общо 10 642 11 660 

 

 
Вземанията от „Булгартрансгаз” ЕАД представляват финансово обезпечение под формата на 

кредитен лимит и текущи вземания за продажба на природен газ за балансиране. 
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 (Д) ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПОКУПКИ НА СТОКИ И УСЛУГИ 
  

  
КЪМ 31 

МАРТ  
2020г. 

КЪМ 31 
ДЕКЕМВРИ 

2019 г. 
    
 Дружество майка   
 „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД  24 32 
 Дружества под общ контрол   
 „Булгартрансгаз” ЕАД 1 985 3 126 
 „Булгартел“ ЕАД 1 1 
 Общо текущи 2 010 3 159 
    
 Общо 2 010 3 159 
  

 

 

Търговските задължения на Дружеството към „Булгартрансгаз” ЕАД са свързани с пренос и 
съхранение на природен газ. 

Към 31 декември 2019 г. е уредено Споразумение, сключено на 15.07.2015г., обединяващо 
предходни три споразумения – от 11.05.2012г., 15.03.2013г. и 01.04.2015г. От датата на подписване 
на споразумението, до датата на окончателното изплащане на дълга – 30.06.2019 г., в съответствие 
с погасителен график, Дружеството дължи лихва в размер на 3.6 пункта годишно, на база година от 
360 дни. 

 

Задължения към „Булгартрансгаз” ЕАД, са свързани с текущи доставки на услуги по пренос 
и съхранение и текуща доставка на природен газ за балансиране и са в размер на 1 985 хил. лeвa. 

 

 

 (Е) ДОХОДИ НА КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ 
  

 
Ключовият управленски персонал включва членовете на Съвета на директорите. 
 

 Доходите на ключовия управленски персонал на Дружеството са както следва: 
  

 
 3-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД КЪМ 

31 МАРТ  
  2020 г. 2019 г. 
 Краткосрочни доходи на ключов управленски персонал   
 - Разходи за възнаграждения 45 44 
 - Разходи за осигуровки  6 4 
 Общо 51 48 
  

 

Към края на всеки от отчетните периоди, Дружеството няма задължения към ключовия 
управленски персонал, свързани с доходи. 
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23. СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

 

Народното събрание прие Закон за допълнение на Закона за енергетиката във връзка с 
възстановяване на средства от „Булгаргаз“ ЕАД на клиенти на дружеството за периода 05.08.2019 г. 
– 31.03.2020 г. Законът е обнародван на 24.04.2020 г. в Държавен вестник бр. 38 и ще окаже 
съществен ефект върху финансовите отчети на Дружеството. Приетото допълнение на Закона за 
енергетиката по отношение на „Булгаргаз“ ЕАД предвижда: 

 В изпълнение на Закона за допълнение на Закона за енергетиката във връзка с 
възстановяване на суми на клиенти от „Булгаргаз“ ЕАД по договорите за доставка на природен 
газ, КЕВР следва в срок до 24.05.2020 г. да приеме решение за утвърждаване на цените на природен 
газ за всеки месец от периода 05.08.2019 г. – 31.03.2020 г. Утвърдената продажна цена взема 
предвид новото ценообразуване съгласно Допълнението; 

 В срок до 20 дни от приемането на съответните решения на КЕВР, „Булгаргаз“ ЕАД 
изчислява сумите за възстановяване на клиентите по договори за доставка на природен газ като 
разлика между сумите, заплатени за доставените количества, по цените, утвърдени с решенията 
на Комисията за енергийно и водно регулиране до влизането в сила на ЗД ЗЕ, и по цените, утвърдени 
със съответните нови решения на КЕВР и да сключи споразумение с клиентите на дружеството 
за възстановяването им; 

  „Булгаргаз“ ЕАД следва да възстанови сумите в 14-дневен срок от сключването на 
Споразумението.  

Събитието е определено като некоригиращо, по смисъла на МСС 10 “Събития след края на 
отчетния период“, с ефект върху приходите в текущия период. 

 

24. ОДОБРЕНИЕ НА МЕЖДИННИЯ СЪКРАТЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
  

 
Междинният съкратен финансов отчет към 31 март 2020 г., (включително сравнителната 

информация) е одобрен и приет от Съвета на директорите на 19 май 2020 г. 

 


