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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 / 2006 г. и е регистрирано на основание 
Решение № 1 от 15 януари 2007 г. 

 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. 

 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 
доставчик ООО „Газпром Експорт”. “Булгаргаз” ЕАД използва възможностите на газовата 
инфраструктура за доставка на природен газ и от други доставчици. 

 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 / 29.11.2006 г. 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 26 октомври 2020 г. 

  

2. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ 

 Настоящият съкратен междинен финансов отчет за 9-месечния период, завършил 30 
септември 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 30 септември 2020 г., Дружеството отчита счетоводна печалба 
след данъци в размер на 28 695 хил. лeвa, позитивен паричен поток от оперативна дейност в размер 
на 167 318 хил. лeвa и нетно увеличение на паричните средства и еквиваленти за периода в размер 
на 115 152 хил. лeвa. 
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 Към 30 септември 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, 
обезпечаване на дейността с финансиране от банкови финансови институции, 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. Общи положения и нови стандарти, изменения и разяснения, които са влезли в сила 
за финансовата година, започваща на 1 януари 2020 г. 

Този междинен съкратен финансов отчет е изготвен съгласно приетата счетоводна политика 
в последния годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2019 г. с изключение на 
прилагането на новите стандарти, изменения и разяснения към МСФО, които са задължителни за 
прилагане за първи път от финансовата година, започваща на 1 януари 2020 г.  

 Промени в Концептуалната рамка за финансово отчитане – (в сила за годишни периоди от 
1 януари 2020 г.); 

 Изменения в МСФО 3 „Бизнес комбинации“ (издадени на 22 октомври 2018 г.), в сила от 1 
януари 2020 г. 

 Изменения в МСС 1 и МСС 8: Определяне на същественост (издадени на 31 октомври 
2018г.), в сила от 1 януари 2020 г. 

 Изменени стандарти - Изменения на МСФО 9, „Финансови инструменти“, МСС 39, 
„Финансови инструменти“ и МСФО 7, „Финансови инструменти: оповестявания“ - Реформа 
на лихвения процент (издадени на 26 септември 2019 г.), в сила от 1 януари 2020 г. 

 

3.2. Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се прилагат 
от по-ранна дата от Дружеството 

Към датата на одобрение на този финансов отчет са публикувани нови стандарти, изменения 
и разяснения към съществуващи вече стандарти, но не са влезли в сила или не са приети от ЕС за 
финансовата година, започваща на 1 януари 2020 г., и не са били приложени от по-ранна дата от 
Дружеството. Не се очаква те да имат съществен ефект върху финансовите отчети на Дружеството. 
Ръководството очаква всички стандарти и изменения да бъдат приети в счетоводната политика на 
Дружеството през първия период, започващ след датата на влизането им в сила.  

Промените са свързани със следните стандарти: 

 МСФО 17 „Застрахователни договори” (издадени на 18 май 2017 г.) (в сила за годишни 
периоди, започващи на или след 1 януари 2021 г.). 
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 Изменения на МСС 1, „Представяне на финансови отчети“ - Класификация на пасивите като 
текущи или нетекущи (издадени на 23 януари 2020 г.), в сила от 1 януари 2022 г. 

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. 

За целите на представянето на настоящия междинен съкратен финансов отчет, Дружеството 
признава и оценява очакваните кредитни загуби на дългови инструменти, оценявани по 
амортизирана стойност, извършва преглед за обезценка до нетна реализуема стойност на материални 
запаси и не извършва преглед за обезценка до нетна реализуема стойност на имоти, машини и 
съоръжения. 

5. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК 

5.1. ФАКТОРИ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК 

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

 Междинният съкратен 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. 

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 голяма част от 
клиентите (топлофикационни и газоразпределителни дружества) използват природния газ за 
производство на топлинна и електроенергия или директно го доставят за отопление.  

Най-голяма консумация на газ има през зимните месеци.  
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Реализацията на природен газ през първо деветмесечие на 2020 г. е 17 275 428 MWh (първо 
деветмесечие на 2019 г.: 22 056 720 MWh ). 

 Дружеството използва 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 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 

 
9-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ДО 
30 СЕПТЕМВРИ 2020 г. 

    

 Новопридобити 10 - 18 28 
 Отписани (12) - (23) (35) 
 Отписана амортизация 12 - 23 35 
 Амортизация  (5) (10) (16)  (31) 
 Крайна балансова стойност 39 14 32 85 
      

 
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 
г. 

    

 Отчетна стойност 89 468 329 886 
 Амортизация (50) (454) (297) (801) 
 Балансова стойност 39 14 32 85 

  

 

 
Машини и 

съоръжения 
Транспортни 

средства 
Офис 

оборудване 
Общо 

 
 
КЪМ 1 ЯНУАРИ 2019 г. 

    

Отчетна стойност 91 468 304 863 
Амортизация (52) (429) (282) (763) 
Балансова стойност 39 39 22 100 
9-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ДО 
30 СЕПТЕМВРИ 2019 г. 

    

Новопридобити - - 25 25 
Амортизация  (4) (11) (16) (31) 
Крайна балансова стойност 35 28 31 94 
     
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2019 
г. 

    

Отчетна стойност 91 468 329 888 
Амортизация (56) (440) (298) (794) 
Балансова стойност 35 28 31 94 

Няма машини и съоръжения, които да са предоставени като обезпечение на задължения на 
Дружеството 
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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 

 
9-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ДО 30 
СЕПТЕМВРИ 2020 г. 

  
 

 

 Новопридобити - 160 - 160 
 Отписани - (2) - (2) 
 Амортизация (3) (145) (182) (330) 
 Отписана амортизация - 2 - 2 
 Крайна балансова стойност 28 229 121 378 
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 г.     
 Отчетна стойност 41 1 319 546 1 904 
 Амортизация (13) (1 090) (425) (1 526) 
 Балансова стойност 28 229 121 378 

 
 
 

  

 

 

Лицензии 
Програмни 

продукти 

Активи с 
право на 

ползване, 
МСФО 16 

Общо 

КЪМ 1 ЯНУАРИ 2019 г.     
Отчетна стойност 40 887 - 927 
Амортизация (7) (803) - (810) 
Балансова стойност 33 84 - 117 
9-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ДО 30 
СЕПТЕМВРИ 2019 г. 

  
 

 

Новопридобити 1 272 
- 273 

 
Актив с право на ползване, МСФО 16 - - 546 546 
Амортизация (3) (104) (182) (289) 
Крайна балансова стойност 31 252 364 647 
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2019 г.     
Отчетна стойност 41 1 159 546 1 746 
Амортизация (10) (907) (182) (1 099) 
Балансова стойност 31 252 364 647 

 

Няма нематериални активи, които да са предоставени като обезпечение на задължения на 
Дружеството. 
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9. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 
  КЪМ 30 

СЕПТЕМВРИ 
2020 г. 

КЪМ 31 
ДЕКЕМВРИ 

2019 г. 
    
 Природен газ по себестойност 52 799 106 179 
 Обезценка до нетна реализуема стойност (3 108) - 
 Природен газ, нетна реализуема стойност 49 691 106 179 
 Материали 19 22 
 Общо материални запаси 49 710 106 201 

 
 

 

Начислените загуби от обезценка се представят като такива в съкратения отчет за печалбата или 
загубата и другия всеобхватен доход. Възстановяването на загуба от обезценка на материални запаси 
се отчита като корекция на себестойността на продадения през периода природен газ. Основният 
външен източник, използван като доказателство за наличието на индикации за обезценка е решение на 
КЕВР № Ц-37/01.10.2020 г. Към датата на отчета за финансово състояние – 30.09.2020 г., Дружеството 
е анализирало обстоятелствата, които биха довели до наличието на индикации за обезценка на 
стойността на природния газ. На база на тази оценка е установено, че нетната реализуема стойност на 
природния газ е по-висока от балансовата му стойност,  поради което  не е реализирана загуба от 
обезценка за трето тримесечие на 2020 г.  

  Няма материални запаси, които да са предоставени като обезпечение на задължения на Дружеството. 

 

10. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ 
 

 
 

КЪМ 30 
СЕПТЕМВРИ 

2020 г. 

КЪМ 31 
ДЕКЕМВРИ 

2019 г. 
    
 Търговски вземания 126 085 218 104 
 Натрупана обезценка на търговски вземания (1 570) (7 165) 
 Търговски вземания, нетно 124 515 210 939 
    
 Съдебни и присъдени вземания 203 775 202 335 
 Натрупана обезценка на съдебни и присъдени вземания (203 258) (201 809) 
 Съдебни и присъдени вземания, нетно  517 526 
    
 Вземане от Корпоративна Търговска Банка АД (н) 4 064 4 503 
 Натрупана обезценка на вземане от Корпоративна Търговска 

Банка АД (н) (4 064) (4 503) 

 Вземане от Корпоративна Търговска Банка АД (н), нетно - - 
    
 Предплатени аванси за доставка на природен газ 22 397 80 263 
 Вземания от свързани лица (Приложение 20) 9 081 10 728 
 Други вземания – предплатени разходи, гаранции и депозити 1 062 3 576 
 Общо търговски и други вземания 157 572 306 032 
 Без нетекуща част: търговски вземания - 7 046 
 Текущи търговски и други вземания 157 572 298 986 
  
 Промените в корективната сметка за кредитни загуби по вземания са както следва: 
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КЪМ 30 
СЕПТЕМВРИ 

2020 г. 

31 ДЕКЕМВРИ 
2019 г. 

    
 В началото на периода 213 477 214 108 
 Начислени загуби от обезценки на вземания 2 399 6 928 
 Отписани несъбираеми вземания  (1 023) (3) 
 Възстановени загуби от обезценки 

Възстановени загуби от обезценка на КТБ (н) 
(5 522) 

(440) 
(7 348) 

(208) 
 В края на периода 208 891 213 477 
  

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 (Приложение 
17). 

 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. 

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.  

На 09.07.2020 г., в Търговския регистър е обявена втора частична сметка за разпределение на 
налични суми между кредиторите на „Корпоративна Търговска Банка“ АД (н), а през м. септември 2020 
г., разпределената сума за 440 хил. лв. е възстановена на „Булгаргаз“ ЕАД.   

 Няма търговски и други вземания, които да са предоставени като обезпечение на задължения на 
Дружеството. 
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11. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ 
  КЪМ 

 30 СЕПТЕМВРИ 
2020 г. 

КЪМ 31 
ДЕКЕМВРИ 

2019 г. 

 Парични средства в брой 12 4  
 Парични средства в разплащателни банкови сметки 115 220 76 
 Натрупана обезценка на парични средства (168) - 
 Общо парични средства и еквиваленти в отчета за 

финансовото състояние  
 

115 064 
 

80 
 

 Във връзка със заведен иск от трета страна срещу контрагент на Дружеството е наложен запор 
върху вземанията на контрагента от Дружеството в размер на 50 хил. лева (31 декември 2019 г.: 50 хил. 
лева). 

Съгласно сключен договор за банков кредит, във връзка с издаване на банкова гаранция в полза  
на доставчик на природен газ, Дружеството е предоставило като обезпечение по договора за кредит 
паричен депозит. Обезпечението има характер на условен пасив. 

 
 
 

РАВНЕНИЕ МЕЖДУ НАЧАЛНИТЕ И КРАЙНИТЕ САЛДА В СЪКРАТЕНИЯ ОТЧЕТ ЗА 
ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 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 30 септември 
Придобити 

(увеличения) 
Други 

промени 

Краткосрочни банкови 
заеми 

52 372 (52 372) - - - 

Задължения по лизинг  313 (193)  15 135 
Лихви по получени заеми 14 (34) - 20 - 
Комисионни по получени 
заеми 

- (306) - (204) (102) 

Общо пасиви от 
финансови дейности:  

52 699 (52 905) - 239 33 

 
12. 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% (2019 г.: 10%), която е приложима за годината, в която се очаква да се 
проявят с обратна сила. 

Общото движение на отсрочените данъци върху дохода е, както следва: 

 9-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ДО 30 
СЕПТЕМВРИ  

 2020 г. 2019 г. 
КЪМ 1 ЯНУАРИ 13 774 13 814 
Отчетени като (разход)/приход в съкратения отчет за 
печалбата или загубата и другия всеобхватен доход 
(Приложение 18) 

(40) 57 

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ  13 734 13 871 
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  Общото движение 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) 
 Разход (приход) в печалбата или загубата (311) 351 - -  - 40 
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 г. (311) (13 393) (17) (16) - (1) (13 738) 
  

ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЧНИ ПАСИВИ 
     

 
 

 КЪМ 1 ЯНУАРИ 2020 г. - - - - 4 - 4 
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 г. - - - - 4 - 4 
         
 ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЧНИ АКТИВИ, НЕТНО (311) (13 393) (17) (16) 4 (1) (13 734) 

 
 

ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЧНИ АКТИВИ 

Обезценки 
на 

материални 
запаси 

Обезценки на 
търговски и 

други 
вземания 

Провизии за 
пенсии 

Неизползвани 
отпуски 

Машини и 
съоръжения Общо 

        
 КЪМ 1 ЯНУАРИ 2019 г. - (13 786) (15) (16) - (13 817) 
 Разход/(приход) в печалбата или загубата (2) (55) - - - (57) 
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2019 г. (2) (13 841) (15) (16) - (13 874) 
  

ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЧНИ ПАСИВИ 
      

 КЪМ 1 ЯНУАРИ 2019 г. - - - - 3 3 
 Разход/(приход) в печалбата или загубата - - - - - - 
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2019 г. - - - - 3 3 
        
 ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЧНИ АКТИВИ, НЕТНО (2) (13 841) (15) (16) 3 (13 871) 
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13. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ 
  

 
 9-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ДО 30 

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

 
 
 

14. РЕЗЕРВИ 
  
  9-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ДО 30 СЕПТЕМВРИ 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 
 Резерви от преоценки на ДМА - (8) - (8) 
 В края на периода 7 367 45 (16)  7 396 

 

 
 

 9-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2019 г. 

 
Законови 

резерви 

Преоценъчни 
резерви на 

нефинансови 
активи 

Резерв от 
преоценки по 

планове с 
дефинирани 

доходи 

Общо  

В началото на периода 7 367 53 (8) 7 412 
В края на периода 7 367 53 (8) 7 412 

 
 

15. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
  

 
 КЪМ 30 

СЕПТЕМВРИ 
2020 г. 

КЪМ 31  
ДЕКЕМВРИ  

2019 г. 
 Задължения към свързани лица (Приложение 20)  1 413 3 159 
 ДДС за внасяне 6 145 24 048 
 Аванси получени от клиенти за продажба на природен газ 610 17 654 
 Търговски задължения 4 678 35 940 
 Акциз за внасяне 493 1 211 
 Задължения към персонала 74 134 
 Задължения към осигурителни предприятия 60 82 
 Други задължения 817 247 
 Общо търговски и други задължения 14 290 82 475 
    
 Текущи търговски и други задължения 14 290 82 475 
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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. лева, който 
ще се амортизира за периода на договора и респективно е отчетено лизингово задължение по този договор.  

Към 30.09.2020 г., размерът на лизинговото задължение е 135 хил. лева - общо текуща и нетекуща 
част. 

 
16. 

 
НЕОБИЧАЙНИ ПОЗИЦИИ 

 
 

 
Не съществуват разходи в съкратения отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход 

към 30 септември 2020 г., третирани като необичайни позиции. 

 

17. 
НАЧИСЛЕНИ /(ВЪЗСТАНОВЕНИ ) ЗАГУБИ ОТ ОБЕЗЦЕНКА НА ФИНАНСОВИ И 

ННЕФИНАНСОВИ АКТИВИ, НЕТНО 

 

 
 

 9-МЕСЕЧЕН 
ПЕРИОД ДО 30 СЕПТЕМВРИ  

 
 2020 г. 2019 г. 
 
Начислени и възстановени загуби от обезценки на 
търговски и други вземания (Приложение 10) 
Начислена загуба от обезценка на материални запаси 
(Приложение 9) 
Възстановени загуби от обезценка на вземания от 
КТБ (н) (Приложение 10) 
 
Начислени и възстановени загуби от обезценка на 
парични средства в банки 

 
 

(3 156) 
  

 3 108 
 

(440) 
 

168 
 

 
298 

 
17 

 
(208) 

 
58 

Общо загуби от обезценка на активи (320) 165 

18. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ  

 

 9-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ДО 30 
СЕПТЕМВРИ  

 2020г. 2019 г. 
  Преизчислен 
Разходи за текущ корпоративен данък 
 
Ефект от промяна в отсрочените данъци 
(Приложение 12) 

(2 404) 
 

(40) 

(2 923)* 
 

57  

Разходи за данъци върху печалбата (2 444) (2 866)* 
 
Текущият разход за данък се признава, на базата на преценка на ръководството на Дружеството, 
относно претеглената средногодишна ставка за данъка върху печалбата, очаквана за цялата 
финансова година, която е в размер на 10% (2019 г.: 10%). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



БУЛГАРГАЗ ЕАД 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ СЪКРАТЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
30 СЕПТЕМВРИ 2020 г. 
(Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго) 
 
 

Стр. 16 от 22 

19. ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ АКТИВИ И УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

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 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. 
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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, в случай че 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 30.09.2020 г. Дружеството е начислило провизия в размер на 51 212 хил. лева, представляваща 1/3 
от общата сума на наложената глобата и лихви върху нея в размер на 968 хил. лева, 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. „Булгаргаз“ ЕАД очаква положителен изход от делото  и 
заплащане на претендираната сума  в пълен размер. 

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. С изключение на тези, за които вече са начислени 
провизии, ръководството на Дружеството счита, че отправените искове са неоснователни и вероятността те 
да доведат до разходи за Дружеството при уреждането им е малка.  

 

  
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 
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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 
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Асоциирани предприятия 
КонтурГлобал Марица Изток 3 АД България производство на електроенергия 
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  

 

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 
  

 
 9-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ДО 30 

СЕПТЕМВРИ  
  2020 г. 2019 г. 
 Дружества под общ контрол   
 „Булгартрансгаз” ЕАД 2 807 5 253 
 Общо 2 807 5 253 

 

 
Продажбите включват природен газ за балансиране. 
 
 

 (Б) ПОКУПКИ НА СТОКИ И УСЛУГИ 

 
 9-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ДО 30 

СЕПТЕМВРИ  

 
 
Дружество майка 

2020г. 2019 г. 

 „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 447 358 
 Дружества под общ контрол   
 „Булгартрансгаз” ЕАД  39 988  61 803 
 „Булгартел“ ЕАД 5 5 
 „Газов Хъб Балкан“ ЕАД 24 - 
 Общо 40 464 62 166 
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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 на инфраструктура. 

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

 (В) НАЧИСЛЕНИ РАЗХОДИ ЗА НЕУСТОЙКИ 

  

 
 9-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ДО 30  

СЕПТЕМВРИ  

 
 2020 г. 

 
2019 г. 

 
 Дружества под общ контрол   
 „Булгартрансгаз” ЕАД - 85 
 Общо - 85 
  
 Начислените разходи за неустойки към „Булгартрансгаз” ЕАД представляват лихви по Споразумение. 

 
 
 
 

 (Г) ВЗЕМАНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ И УСЛУГИ 
  

 
 КЪМ 30 

СЕПТЕМВРИ  
2020 г. 

КЪМ 31  
ДЕКЕМВРИ  

2019 г. 
 Дружества под общ контрол   
 „Булгартрансгаз” ЕАД 9 081 10 728 
 Общо 9 081 10 728 

 

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

лимит и текущи вземания за продажба на природен газ за балансиране. 

 
 (Д) ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПОКУПКИ НА СТОКИ И УСЛУГИ 
  

  
КЪМ 30 

СЕПТЕМВРИ  
2020г. 

КЪМ 31  
ДЕКЕМВРИ  

2019 г. 
    
 Дружество майка   
 „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД  12 32 
 Дружества под общ контрол   
 „Булгартрансгаз” ЕАД 1 400 3 126 
 „Булгартел“ ЕАД 1 1 
 Общо текущи 1 413 3 159 
    
 Общо  1 413 3 159 
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Търговските задължения към „Булгартрансгаз” ЕАД са свързани с пренос и съхранение на природен 
газ. 

Към 31 декември 2019 г. е уредено Споразумение, сключено на 15.07.2015 г., обединяващо предходни 
три споразумения – от 11.05.2012 г., 15.03.2013 г. и 01.04.2015 г. Дългът е окончателното изплатен на 
30.06.2019 г. 

 

Задълженията към „Булгартрансгаз” ЕАД са свързани с текущи доставки на услуги по пренос, достъп 
и съхранение и доставка на природен газ за балансиране. 

 

21. КОРЕКЦИЯ НА ГРЕШКИ 

 

Към датата на издаване на междинния съкратен финансов отчет към 30 септември 2019 г., Дружеството 
не е изчислило коректно разходите за данъци върху доходите към деветмесечния период, завършващ на 
30.09.2019 г.  

Към 30.09.2020 г., Дружеството представя преизчислена информация за предходния съпоставим период. 
Класификациите, представянето и оповестяването на сравнителната информация в настоящия междинен 
съкратен отчет е съобразно политиките прилагани от Дружеството и приложени за финансовите му отчети 
изготвени към дата 31 декември 2019 г. 

Ефектът върху финансовия резултат към 30 септември 2019 г. е представен в следващата таблица: 

 

Ефект върху: (хил. лв.) 
Неразпределена печалба към 30.09.2019 г. 1 944 
  
Корекция на разходи за данъци  (2 801) 
  
Непокрита загуба, преизчислена към 30.09.2019 г. (857) 

 

 
 
 
22. 

 
 
 
СЪЩЕСТВЕНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 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 оказа съществен ефект върху 
финансовите отчети на Дружеството. 

В резултат на приетото допълнение на Закона за енергетиката, КЕВР прие решения за утвърждаване на 
цените на природен газ за всеки месец за периода 05.08.2019 г. – 31.03.2020 г. Утвърдената продажна цена е 
съобразна с новия механизъм на ценообразуване, съгласно подписаното Допълнение. 

„Булгаргаз“ ЕАД изчисли 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. 

Сключени са споразумения с клиентите на Дружеството и са възстановени сумите. 

Събитието е определено като некоригиращо, по смисъла на МСС 10 “Събития след края на отчетния 
период“, с ефект върху приходите в текущия период. При спазване принципа на съпоставимост в текущия 
период е отразено и намаление /корекция/ на себестойността на доставения природен газ. 
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23. СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

 

Няма съществени събития след края на отчетния период, които да оказват влияние върху съкратения 
финансов отчет към 30 септември 2020 г., с изключение на следното: 

С решение на Комисия за енергийно и водно регулиране, е утвърдена пределна цена на природния газ 
за м. октомври 2020 г., по която Обществения доставчик продава на крайните снабдители на природен газ и 
на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, в размер на 24,72 
лева/MWh без акциз и ДДС.  

 
 

24. ОДОБРЕНИЕ НА МЕЖДИННИЯ СЪКРАТЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
  

 
Междинният съкратен финансов отчет към 30 септември 2020 г., (включително сравнителната 

информация) е одобрен и приет от Съвета на директорите на 26 октомври 2020 г. 

 


