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П Р О Т О К О Л 
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София, 30.11.2021 година 

 

Днес, 30.11.2021 г. от 10:05 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) пълен състав, ръководено от 

председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.  
 

 На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, 

Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър 

Кочков, Пенка Трендафилова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).  

 На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, А. 

Иванова - директор на дирекция „Природен газ“,  К. Лазарова – за началник на отдел 

„Цени, лицензии и пазари – природен газ“ (съгласно Заповед №1183 от 15.11.2021 г.) и 

експерти на КЕВР. 

 

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма 

други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което 

протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад с вх. № Е-ДК-1221 от 29.11.2021 г. и проект на решение относно 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-144 от 16.11.2021 г. от „Булгаргаз” ЕАД на основание чл. 92, 

ал. 1, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, с 

искане за издаване на разрешение за извършване на сделки на стойност повече от десет на 

сто от активите на лицензианта съгласно последния одитиран годишен финансов отчет. 

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Людмила 

Ненова, Грета Дечева, Александра Димитрова,  

Любослава Джоргова, Рада Башлиева 
 
 

По т.1. Комисията, като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-144 от 16.11.2021 

г., подадено от „Булгаргаз“ ЕАД за издаване на разрешение за извършване на сделки 

на стойност повече от десет на сто от активите на лицензианта съгласно последния 

одитиран годишен финансов отчет, установи следното: 

 

 В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило 

заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-144 от 16.11.2021 г. от „Булгаргаз” ЕАД, на основание чл. 92, 

ал. 1, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката 

(НЛДЕ), с искане за издаване на разрешение за извършване на сделки на стойност повече 

от десет на сто от активите на лицензианта съгласно последния одитиран годишен 

финансов отчет, а именно: сключване на (…).  

http://www.dker.bg/
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Към заявлението дружеството е представило следните документи: прогнозен 

финансов отчет и обосновка, съдържаща анализ на възможността на „Булгаргаз“ ЕАД да 

обслужва задълженията си по (…) препис от Протокол № (…). от проведено заседание на 

Съвета на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД, с което се одобрява сключване на (…) препис 

от Решение по т. (…) от Протокол № (…). от заседание на Съвета на директорите на 

„Български енергиен холдинг“ ЕАД; информация относно усвоения размер на средствата 

по сключените от „Булгаргаз“ ЕАД действащи договори (…) писмо с рег. № (…) е 

представено заверено копие от Протокол № (…). на министъра на енергетиката, с който се 

дава разрешение на БЕХ ЕАД да сключи в качеството му на (…) съгласно решенията на 

Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД. 

Със Заповед № З-Е-300 от 18.11.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана 

работна група със задача да извърши проучване и анализ на данните и документите, 

съдържащи се в заявлението. 

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя, Комисията 

установи следното: 

„Булгаргаз” ЕАД е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския 

регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 

175203485, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Сердика, ул. 

„Петър Парчевич“ № 47, с предмет на дейност: обществена доставка на природен газ и 

свързаните с нея покупка и продажба, закупуване на природен газ с цел неговото 

съхранение в газово хранилище, маркетингови проучвания и анализи на пазара на 

природен газ в страната. Регистрираният капитал на „Булгаргаз” ЕАД е в размер на 231 

698 584 лв. Целият размер на капитала на дружеството е записан изцяло и внесен от 

едноличния собственик на капитала БЕХ ЕАД с ЕИК 831373560. Правата на държавата 

като едноличен собственик на капитала на БЕХ ЕАД се упражняват от министъра на 

енергетиката.  

„Булгаргаз” ЕАД е с едностепенна система на управление, като органи на 

управление на дружеството са: едноличен собственик на капитала – БЕХ ЕАД, който 

решава въпросите от компетентността на Общото събрание, и Съвет на директорите в 

състав: Светослав Танев Делчев, Диана Стоянова Бонева, Николай Ангелов Павлов, 

Илиян Кирилов Дуков, Николай Атанасов Дончев. Представлява се от Николай Ангелов 

Павлов – изпълнителен директор. 

„Булгаргаз” ЕАД е лицензиант по смисъла на Закона за енергетиката (ЗЕ), като 

притежава лицензия № Л-214-14 от 29.11.2006 г. за дейността „обществена доставка на 

природен газ“ за срок от 35 години. 

Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-144 от 16.11.2021 г. „Булгаргаз“ ЕАД е поискало 

издаване на разрешение за сключване на (…). 

Заявителят е обосновал исканото разрешение от КЕВР, като е посочил, че 

„Булгаргаз“ ЕАД и (…).  

Банката е издала (…).  

 „Булгаргаз“ ЕАД посочва, че (…). 

„Булгаргаз“ ЕАД е представило Препис от протокол № (…). от заседание на Съвета 

на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД. С решение по т. (…) е одобрено сключването на (…) 

съгласно приложения проект. 

Представен е и препис от Протокол № (…). от заседание на Съвета на директорите 

на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, като с решение по т. (…) е дал разрешение за 

сключването на (…) съгласно приложения проект. 

С Решение № Р-315 от 30.07.2020 г. КЕВР е разрешила на „Булгаргаз“ ЕАД да 

сключи (…). 

 С Решение № Р-324 от 23.12.2020 г. КЕВР е разрешила на „Булгаргаз“ ЕАД да 

сключи (…). 

 С Решение № Р-337 от 27.04.2021 г. КЕВР е разрешила на „Булгаргаз“ ЕАД да 

сключи (…). 
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 С Решение № Р-338 от 17.05.2021 г. (…).  

С Решение № Р-351 от 06.10.2021 г. (…).  

 

Видно от приложената от заявителя информация относно сключени договори (…) 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) КЕВР 

разрешава извършването на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване 

сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. 

Съгласно чл. 92, ал. 1, т. 2 и т. 3 от НЛДЕ Комисията дава разрешение за сключване на 

заеми със срок на погасяване по-дълъг от една година, както и сделки на стойност повече 

от 10 на сто от активите на лицензианта съгласно последния одитиран годишен финансов 

отчет. 

С Решение № (…) В тази връзка, в резултат на анализа на финансово-

икономическото състояние за 2020 г. на „Булгаргаз“ ЕАД се установява следното: общите 

приходи на дружеството за 2020 г. са 699 889 хил. лв.; структурата на общите приходи 

включва приходи от продажба на природен газ, други приходи, в т.ч. приходи от 

неустойки по просрочени вземания, други неустойки и други приходи; общите разходи за 

2020 г. са в размер на 655 738 хил. лв. Финансовият резултат на дружеството за 2020 г. е 

печалба в размер на 39 657 хил. лв.  

Акционерният капитал към края на 2020 г. е в размер на 231 698 хил. лв. 

Законовите резерви са в размер на 7367 хил. лв., а други резерви са на стойност 7 хил. лв. 

Собственият капитал на дружеството е 279 295 хил. лв. за 2020 г. Общо активите на 

дружеството за 2020 г. са в размер на 363 198 хил. лв. Нетекущите активи са 13 826 хил. 

лв., а текущите активи възлизат на 349 372 хил. лв. Общо пасивите на дружеството са 83 

903 хил. лв. през 2020 г. Нетекущите пасиви на дружеството са 51 689 хил. лева, а 

текущите пасиви са в размер на 32 214 хил. лв. От анализа на паричните потоци за 2020 г. 

е видно, че паричните средства и еквиваленти в края на годината са с положителни 

стойности. 

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на 

„Булгаргаз” ЕАД за 2020 г.:  

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е 20,20 

за 2020 г., което е показател, че дружеството е разполагало със свободен собствен капитал 

за инвестиране в нови дълготрайни активи. Коефициентът на текуща ликвидност е 10,85 

за 2020 г. и показва, че дружеството е имало свободни оборотни средства за погасяване на 

текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на 

независимост от ползване на привлечени средства, е със стойност 3,33 за 2020 г., което е 

индикатор, че дружеството е разполагало с достатъчно собствени средства за покриване 

на дългосрочните и краткосрочните си задължения. От стойностите на горепосочените 

показатели, изчислени на база обща балансова структура за 2020 г., може да се определи, 

че общото финансово-икономическо състояние на „Булгаргаз” ЕАД е много добро. 

Стойността на активите на „Булгаргаз“ ЕАД към 31.12.2020 г. е 363 198 хил. лева. 

Тъй като общият размер на кредитите надвишава 10 на сто от активите съгласно 

последния одитиран годишен финансов отчет за 2020 г., е необходимо „Булгаргаз“ ЕАД да 

получи разрешение от КЕВР за сключване на (…). 

От анализа на прогнозните отчети за всеобхватния доход и парични потоци за 

четирите тримесечия от 01.10.2021 г. до 30.09.2022 г., е видно следното: 

Прогнозните финансови отчети представят възможностите на „Булгаргаз“ ЕАД да 

генерира парични средства за покриване на разходите по (…). За периода, включващ 

четвъртото тримесечие на 2021 г. и първо, второ и трето тримесечие на 2022 г., общият 

размер на прогнозираните приходи е (…) хил. лв., а приходите от продажба на природен 

газ са в размер на (…) хил. лв., като себестойността на продадения газ е в размер на (…) 

хил. лв.  
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Финансовите отчети са разработени въз основа на прогноза за очакваните цени на 

природния газ през посочения период. Заявителят е представил приходите от продажба на 

природен газ по видове дейности – регулирана, нерегулирана и организиран борсов пазар. 

Общите приходи по тримесечия са следните: IV тримесечие на 2021 г. – (…) хил. 

лв.; I тримесечие на 2022 г. – (…) хил. лв., II тримесечие на 2022 г. – (…) хил. лв. и III 

тримесечие на 2022 г. – (…) хил. лв. или общо приходи в размер на (…) хил. лв. 

Очакваните приходи от продажба на природен газ по тримесечия са следните: IV 

тримесечие на 2021 г. – (…) хил. лв., от които за регулирана дейност – (…) хил. лв.; I 

тримесечие на 2022 г. – (…) хил. лв., от които за регулирана дейност – (…) хил. лв., II 

тримесечие на 2022 г. – (…) хил. лв., от които за регулирана дейност – (…) хил. лв. и III 

тримесечие на 2022 г. – (…) хил. лв., от които за регулирана дейност – (…) хил. лв. 

Общата сума на приходите от продажба на природен газ за периода е в размер на (…) хил. 

лв. Структурата на общите приходи за периода включва още и други приходи в размер на 

(…) хил. лв. От прогнозния отчет за всеобхватния доход е видно, че нетната печалба за 

първото тримесечие на 2022 г. е в размер на (…) хил. лв., поради очаквано по-голямо 

потребление и по-високи продажни цени. 

Общите разходи по икономически елементи по тримесечия са следните: IV 

тримесечие на 2021 г. – (…) хил. лв.; I тримесечие на 2022 г. – (…) хил. лв., II тримесечие 

на 2022 г. – (…) хил. лв. и III тримесечие на 2022 г. – (…) хил. лв. или общо разходи по 

икономически елементи в размер на (…) хил. лв. От тях с най-голям относителен дял е 

себестойността на предвидените количества природен газ в размер на (…) хил. лв., от 

които за регулирана дейност са (…) хил. лв. Разходите за външни услуги за периода са в 

размер на (…) хил. лв. Разходите за възнаграждения и осигуровки са (…) хил. лв., 

разходите за амортизации са (…) хил. лв., други разходи са в размер на (…) хил. лв. и 

разходи за материали са (…) хил. лв. Финансовите разходи са в размер на (…) хил. лв. 

Разходи за провизии са предвидени, както следва: (…) хил. лв. през четвъртото 

тримесечие на 2021 г. и (…) хил. лв. през първо, второ и трето тримесечие на 2022 г. 

Дружеството прогнозира обща нетна печалба за периода в размер на (…) хил. лв., като по 

тримесечия е, както следва: IV тримесечие на 2021 г. – (…) хил. лв.; I тримесечие на 2022 

г. – (…) хил. лв. за II тримесечие на 2022 г. – (…) хил. лв. и за III тримесечие на 2022 г. – 

(…) хил. лв. 

„Булгаргаз“ ЕАД е представило прогнозни парични потоци, посочени по периоди в 

таблицата, както следва: 
 

Параметри 
IV трим. 2021 г. 

(хил. лв.) 

I трим. 2022 г. 

(хил. лв.) 

I I трим. 2022 

г. (хил. лв.) 

I I I трим. 2022г. 

(хил. лв.) 

Нетен паричен поток от оперативна дейност 
(…) (…) (…) (…) 

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност 
(…) (…) (…) (…) 

Нетен паричен поток от финансова дейност 
(…) (…) (…) (…) 

Нетно увеличение (намаление) на паричните 

средства и еквиваленти през периода 

(…) (…) (…) (…) 

Парични средства и еквиваленти в началото на 

периода 

(…) (…) (…) (…) 

Парични средства и еквиваленти в края на 

периода 

(…) (…) (…) (…) 

 

От представените прогнозни парични потоци е видно, че очакваните парични 

постъпления са от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на 

природен газ, получени лихви, неустойки, възстановени депозити и други. 

Прогнозираните плащания са към доставчици – за покупка на природен газ, по сделки със 

свързани лица, към други контрагенти, по трудови възнаграждения и осигуровки, данъци, 

както и други плащания, свързани с оперативната дейност на дружеството. Плащанията 
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при инвестиционната дейност на дружеството са свързани основно с разходи за 

придобиване на материални и нематериални активи. По отношение на финансовата 

дейност са прогнозирани плащания на главница и лихви по договори за лизинг, плащане 

на други лихви, както и плащания по банкови гаранции и такси. При така заложените 

параметри и допускания, прогнозираните парични наличности са с положителни стойности 

в края на всеки от периодите и показват, че „Булгаргаз“ ЕАД ще притежава възможности да 

генерира достатъчно парични средства и ще разполага с необходимия паричен ресурс за 

покриване на задълженията по (…), както и да изпълнява лицензионните си задължения.  

Следователно, Комисията счита, че (…) няма да доведе до нарушаване 

осъществяването на лицензионната дейност и сигурността на снабдяването вследствие на 

задлъжнялост на дружеството. 

 Изказвания по т.1.: 

Докладва Е. Маринова. Предмет на разглеждане в тази точка от дневния ред на 

заседанието на Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило заявление от 

„Булгаргаз” ЕАД с искане за (…), която може да доведе или води до задлъжнялост на 

енергийното предприятие (в конкретния случай – обществения доставчик). Конкретната 

сделка, за сключването на която се иска разрешение, е (…).  

 По своята същност този договор (…). По този начин и с аналогични аргументи 

„Булгаргаз“ ЕАД е обосновало необходимостта от сключването на (…). По своята 

същност това е сделка, която попада в приложното поле на чл. 21, ал. 1, т. 23, предл. 2 от 

Закона за енергетиката. Комисията е разрешила сключването на основната сделка, а 

именно: (…) В този смисъл е налице хипотеза на (…), която по своята същност е (…), 

поради което следва да бъде разгледана от Комисията и преценена по отношение на това 

дали ще доведе, или може да доведе до нарушаване на сигурността на снабдяването 

вследствие на задлъжнялост на обществения доставчик. Тези изводи се базират на 

извършване на финансово-икономически анализ на състоянието на обществения 

доставчик, като се преценява и съвкупността от всички финансови задължения на 

дружеството. Такъв анализ е направен от експертите в КЕВР. Изводите от него 

субсумирано обосновават, че промяната на условията (…), няма да доведе до нарушаване 

на осъществяването на лицензионната дейност и сигурността на снабдяването вследствие 

на задлъжнялост на дружеството. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 

енергетиката във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група 

предлага на Комисията за енергийно и  водно регулиране да обсъди следните решения. 

1. Да приеме настоящия доклад; 

2. Да даде разрешение на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи исканата сделка. 

 Е. Маринова прочете и диспозитива на проекта на решение: 

 Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи (…)`` г. 

 И. Иванов обърна внимание, че докладът е депозиран предходния ден. Това не се 

дължи на закъснение от страна на работната група. На стр. 1 от доклада е записано, че 

именно на 29.11.2021 г. е получено писмо, с което е представено заверено копие, подписано 

от министъра на енергетиката, което дава разрешение на БЕХ ЕАД (…). Работната група е 

имала пълна готовност и същия ден е депозирала доклада и проекта на решение. 

Разглеждането на разрешението в такава спешност се дължи на това, че е абсолютно 

необходимо да се получат съответните количества природен газ (…) и сумата за тях да се 

заплати предварително.  

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 

енергетиката във връзка с чл. 92, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за 

лицензиране на дейностите в енергетиката, чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на 

Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, 
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КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема доклад относно заявление с вх. № (…). от „Булгаргаз” ЕАД на основание 

чл. 92, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в 

енергетиката, с искане за издаване на разрешение за извършване на сделки на стойност 

повече от десет на сто от активите на лицензианта съгласно последния одитиран годишен 

финансов отчет. 

2. Разрешава на „Булгаргаз“ ЕАД да сключи (…).  

 

В заседанието по точка първа участват председателят Иван Н. Иванов и членовете 

на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимиров, 

Георги Златев, Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Пенка Трендафилова. 

Решението е взето с девет гласа „за” (Иван Н. Иванов - за, Георги Добрев – за, 

Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, 

Евгения Харитонова – за, Димитър Кочков - за и Пенка Трендафилова – за), от които 

четири гласа (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения 

Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката. 

 
Приложения: 

1. Доклад с вх. № Е-ДК-1221 от 29.11.2021 г. и Решение на КЕВР № Р-361 от 30.11.2021 г. 

относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-144 от 16.11.2021 г. от „Булгаргаз” ЕАД на основание чл. 92, 

ал. 1, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, с искане за 

издаване на разрешение за извършване на сделки на стойност повече от десет на сто от активите 

на лицензианта съгласно последния одитиран годишен финансов отчет. 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

.................................................                   ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ 

 Г. Добрев 

 

................................................. 

 Р. Осман 

 

................................................. 

 А. Йорданов 

 

.................................................    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 В. Владимиров 

          Р. ТОТКОВА 

................................................. 

 Г. Златев 

 

................................................. 

 Е. Харитонова 

 

................................................. 

 Д. Кочков 

 

................................................. 

 П. Трендафилова 

 

 

Протоколирал: 

 Н. Косев - главен експерт 


