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Български Енергиен Холдинг ЕАД 
Междинен съкратен индивидуален финансов отчет 
31 март 2022 г. 

Български 
** •• •'• Енергиен 

Холдинг 

Междинен съкратен индивидуален отчет за печалбата или 
загубата 

Бележки За 3 месеца към За 3 месеца към 
31 март 31 март 

2022 г. 2021 г. 
хия. ле. хия. лв. 

Приходи от дивиденти 4 - 270,000 
Приходи от договори с клиенти 492 228 
Приходи 492 270,228 

Други приходи/доходи 5 13 

Разходи за материали (40) (15) 
Разходи за външни услуги (441) (209) 
Разходи за амортизация на нефинансови 
активи (111) (123) 
Разходи за персонала (1,348) (1,041) 
Други разходи (74) (185) 
Печалба/(загуба) от оперативна дейност (1,517) 268,668 

Финансови приходи 74,176 36,024 
Финансови разходи (19,057) (24,987) 
Печалба преди данъци 53,602 279,705 

Разход за данък върху доходите 14 (5,362) (972) 

Печалба за периода 48,240 278,733 

лв. лв. 
Доход на акция 15.1 0.0139 0.0805 

Бележките към междинен съкратен индивидуален финансов отчет от стр. 7 до стр. 28 представляват 
неразделна част от него. 

Иван Андреев 
Изпълнителен директор 

Дата на съставяне: 15 А ' 

Ш1" 

Мариета Великова 
Главен счетоводител 

I 
i L 

^ . Л 



Български Енергиен Холдинг ЕАД 
Междинен съкратен индивидуален финансов отчет 
31 март 2022 г. 

Български 
Енергиен 
Холдинг 

Междинен съкратен индивидуален отчет за всеобхватния 
доход 

Бележки За 3 месеца към За 3 месеца към 
31 март 31 март 

2022 г. 2021 г. 
хил. де, хил. лв. 

Печалба за периода 

Друг всеобхватен доход: 
Компоненти, които не се рекласнфицират в 
печалбата или загубата: 
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от 
данъци 

Общ всеобхватен доход за периода 

48,240 

48,240 

278,733 

278,733 

Бележките към междинен съкратен индивидуален финансов отчет от стр. 7 до стр, 28 представляват 
неразделна част от него. 

Иван Андреев 
Изпълнителен директор 

Дата на съставяне: 15 април 2022 г. 
i V , •-•"v. 

№ г 

Мариета Великова 
Главен счетоводител 

I 
1 da г в l L А 

-> 



Български Енергиен Холдинг ЕАД 
Междинен съкратен индивидуален финансов отчет 
31 март 2022 г. 

Междинен съкратен индивидуален отчет за финансовото 
състояние 

Бележки 31 март 31 декември 
2022 г. 2021 г. 

АКТИВИ Х11Л. лв. хич. лв. 

Нетекущи активи 
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни 3,081,617 3,081,617 
предприятия 5 
Предоставени заеми на свързани лица 16.4 2,251,784 2,279,532 
Търговски вземания от свързани лица 16.2 25,880 25,880 
Вземания от „Топлофикация София" ЕАД 34,673 51,305 
Имоти, машини и съоръжения 6 5,420 5,500 
Нематериални активи 7 289 299 
Отсрочени данъчни активи 8 170,915 170,919 
Търговски и други вземания 1 1 

5,570,579 J ,615,053. 
Текущи активи 
Предоставени заеми на свързани лица 16.4 310,283 88,891 
Търговски вземания от свързани лица 16.2 21,609 21,287 
Вземания от „Топлофикация София" ЕАД 241,520 235,870 
Търговски и други вземания 60,125 49,769 
Финансови активи по справедлива стойност 17 568 568 
Квоти за емисии 11,467 22,339 
Материални запаси 3 3 
Вземания по надвнесен данък върху дохода - 4,600 
Парични средства и парични еквиваленти 9 614,093 730,011 

1,259,668 1,153,338 
ОБЩО АКТИВИ 6,830,247 6,768,391 

*Ч Български 
Енергиен 
Холдинг 

Бележките към междинен съкратен индивидуален финансов отчет от стр. 7 до стр, 28 представляват 
неразделна част от него. 

Иван Андреев f j 
Изпълнителен дире tip < /сУ/ 
Дата на съставяне: 15 anj 

V -
•622 гРФиг ^ 

jPf 

\ * ч v & y 

Мариета Великова 
Главен счетоводител п лШЛ 

з 



Български Енергиен Холдинг ЕАД 
Междинен съкратен индивидуален финансов отчет 
31 март 2022 г. 

4Ч Български 
- :.- - Е н е р г и е н 

Холдинг 

Междинен съкратен индивидуален отчет за финансовото 
състояние (продължение) 

Бележки 31 март 
2022 г. 

31 декември 
2021 г. 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ хил. лв. хил. лв. 

Собствен капитал 
Акционерен капитал 10 3,462,942 3,462,942 
Други резерви 11 380,491 380,491 
Резерв от преоценка на финансови активи по 
справедлива стойност през друг всеобхватен доход 188 188 
Преоценъчен резерв на нефинансови активи 770 770 
Резерв от преоценка на планове с дефинирани доходи (296) (296) 
Натрупана загуба 296,749 248,509 
Общо собствен капитал 4,140,844 4,092,604 

Нетекущи пасиви 
Емитирани облигации 12 2,340,879 2,340,556 
Получени заеми 13 176,025 176,025 
Търговски задължения към свързани лица 16.2 2,868 2,914 
Търговски и други задължения 13 23 
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране 721 721 
Провизии за задължение 52,346 52,346 

2,572,852 2,572,585 
Текущи пасиви 
Емитирани облигации 12 50,907 33,691 
Получени заеми 13 166 149 
Търговски задължения към свързани лица 16.2 60,929 65,650 
Търговски и други задължения 3,599 3,519 
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране 193 193 
Задължения за данък върху дохода 757 -

116,551 103,202 
Общо пасиви 2,689,403 2,675,787 
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 6,830,247 6,768,391 

Бележките към междинен съкратен индивидуален финансов отчет от стр. 7 до стр. 28 представляват 
неразделна част от него. 

Иван Андреев 
Изпълнителен директор 

Дата на съставяне 
/ с Т / \ - Л 

| -ji V' 

Мариета Великова 
Главен счетоводител 

: 15 април 2 » * » « , 

T V 

4 



Български Енергиен Холдинг ЕАД 
Междинен съкратен индивидуален финансов отчет 
31 март 2022 г. 

Български 
S 3 - . 5 Е н е р г и е н 

Холдинг 

Междинен съкратен индивидуален отчет за промените в 
собствения капитал 

Всички суми са Акционерен Други Резерв от Преоценъчен Резерв от Нсрачнре- Общо 
представени в хил. 
лв. 

капитал резерви преоценка на 
финансови 
активи но 

справедлива 
стойност през 

друг 
всеобхватен 

доход 

резерв на 
нефннансови 

активи 

преоценки 
по планове 

с 
дефинирани 

доходи 

делсна 
печалба/ 
(загуба) 

собствен 
капитал 

На 1 януари 2022 г. 3,462,942 380,491 188 770 (296) 248,509 4,092,604 
Печалба за периода - - - - - 48 ,240 48,420 
Друг всеобхватен 
доход 
Общ всеобхватен 
доход за периода - - - - - 48,240 48,240 

На 31 март 2022 г. 3,462,942 380,491 188 770 (296) 296,749 4,140,844 

Всички суми са 
представени в хил. 

На 1 януари 2021 г. 

Печалба за периода 
Друг всеобхватен 
доход 
Общ всеобхватен 
доход за периода 

На 31 март 2021 г. 

Акционерен Други 
капитал резерви 

Резерв от Преоценъчен 
преоценка на резерв на 

финансови нефннансови 
активи по активи 

справедлива 
стойност през 

ДРУГ 
всеобхватен 

доход 

Резерв от Неразпре-
преоценки делена 
по планове печалба/ 

с (загуба) 
дефинирани 

доходи 

Обшо 
собствен 
капитал 

3,462,942 380,491 302 648 (266) (72,319) 3,771,798 

_ _ _ 

278,733 278,733 

- - - - - 278,733 278,733 

3,462,942 380,491 302 648 (266) 206,414 4,050,531 

Бележките към междинен съкратен индивидуален финансов отчет от стр. 7 до стр. 28 представляват 
неразделна част от него. 

Иван Андреев 
Изпълнителен директор 

Дата на съставяне: 15 април 2022 г. 

Главен счетоводител [' ^ jf 1 v 

I \А{ ; -

5 



Български Енергиен Холдинг ЕАД 
Междинен съкратен индивидуален финансов отчет 
31 март 2022 г. 

Български 
- Енергиен 

Холдинг 

Междинен съкратен индивидуален отчет за паричните 
потоци 

Бележки За 3 месеца към За 3 месеца към 
31 март 31 март 

2022 г. 2021 г. 
хия. лв. хия. лв. 

Парички потоци от оперативна дейност 
Получени дивиденти - 220,049 
Парични плащания на доставчици (835,439) (263,737) 
Парични плащания на персонала и осигуровки (1,142) (797) 
Постъпления от свързани лица, нетно 831,179 343 
Предоставени заеми на свързани лица (254,200) (78,675) 
Постъпления от заеми на свързани лица 82,175 30,000 
Получени лихви по заеми на свързани лица 46,598 9,834 
Получени суми от „Топлофикация София" ЕАД 16,682 4,201 
Нетни парични потоци от основна дейност (114,147) (78,782) 
Получени лихви по разплащателни и депозитни сметки 2 18 
Платени лихви, такси и комисионни (1,176) (2) 
Нетен размер на промените в обменните курсове (20) (6) 
Платени / възстановени други данъци (42) (25) 
Нетни парични потоци от оперативната дейност (115383) (78,797) 

Парични потоци от инвестиционна дейност 
Закупуване на нетекущи активи (27) (2) 
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (27) (2) 

Парични потоци от финансова дейност 
Постъпления от получени заеми - 58,675 
Платени лихви по получени заеми (146) (76) 
Плащани такси по издадена банкова гаранция (263) (259) 
Плащания по лизинг (14) (13) 
Плащания по лизинг към свързани лица (85) (86) 
Нетни парични потоци от финансова дейност (508) 58,241 

Нетно изменение на паричните средства и паричните 
еквиваленти (115,918) (20,558) 
Парични средства и парични еквиваленти в началото 
на периода 732,443 174,006 
Брутни парични средства в края на периода 616,525 153,448 
Ефект от очаквани кредитни загуби (2,432) (541) 
Парични средства и парични еквиваленти в края на 9 614,093 152,907 периода 9 614,093 152,907 

Бележките към междинен съкратен индивидуален финансов отчет от стр. 7 до стр. 28 представляват 
неразделна част от него. 

Иван Андреев Мариета Великова 
Изпълнителен директор 

Дата на съставяне: 15 апркл 2022 u 
ФН:>! \ с : 

Д г 7 ' ! . '•-. 

Главен счетоводител 

1 

' пт&лШ' 
I 

I, ^ 
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Български Енергиен Холдинг ЕАД 
Междинен съкратен индивидуален финансов отчет 
31 март 2022 г. 

Български 
Енергиен 
Холдинг 

Пояснителни бележки към междинния съкратен 
индивидуален финансов отчет 

„Български Енергиен Холдинг" ЕАД е еднолично акционерно търговско дружество регистрирано в България. 
Дружеството е вписано е в Търговския регистър с ЕИК 831373560. 

Дружеството е наследник на държавна фирма „Нефт и газ", основана през 1973 г.; преименувана през м. 
декември 1975 г. на „Газоснабдяване". В началото на 1990 г. предприятието се преименува на „Булгаргаз" 
съгласно Указа за стопанската дейност. С разпореждане на Министерски съвет от 12 май 1993 г. „Булгаргаз" 
се преобразува в еднолично акционерно дружество. С план за преобразуване от 27 октомври 2006 година и 
приложения към него „Булгаргаз" ЕАД се преобразува в „Булгаргаз холдинг" ЕАД чрез отделяне на две 
еднолични акционерни дружества - „Булгартрансгаз" ЕАД и „Булгаргаз" ЕАД при условията на член 262 (г) 
от Търговския закон. „Булгартрансгаз" ЕАД и „Булгаргаз" ЕАД са правоприемници на съответната част от 
имуществото (права и задължения) на „Булгаргаз холдинг" ЕАД. Преобразуването е регистрирано в съда с 
решение №45 от 15 януари 2007 г. на Софийски Градски Съд. С протокол №РД-21-305 от 18 септември 2008 
г. на Министъра на икономиката и енергетиката се променя фирменото наименование от „Булгаргаз Холдинг" 
ЕАД на „Български Енергиен Холдинг" ЕАД и се увеличава капиталът чрез апорт по номинална стойност на 
всички акции от капитала на „Национална Електрическа Компания" ЕАД, „АЕЦ Козлодуй" ЕАД, „ТЕЦ 
Марица изток 2" ЕАД и „Мини Марица-изток" ЕАД. 

Дружеството е със седалище и адрес на управление в град София 1000, район Оборище, ул. „Веслец" №16. 

„Български Енергиен Холдинг" ЕАД е с предмет на дейност придобиване, оценка и продажба на участия в 
търговски дружества, осъществяващи стопанска дейност в областите на производството, добива, преноса, 
транзита, съхранението, управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ, 
електрическа енергия, топлоенергия, въглища, както и всякакви видове енергия и суровини за производството 
и участието в управлението на такива дружества, финансирането им, придобиване, оценка, емитиране и 
продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни за ползване на 
патенти на горепосочените дружества, както и извършване на собствена производствена или търговска 
дейност. 

Към 31 март 2022 г. „Български Енергиен Холдинг" ЕАД се управлява от Съвет на директорите (СД), който 
се състои от следните членове: Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова - Председател на Съвета на 
директорите, Ангел Емилов Янков - Заместник-председател на Съвета на директорите, Иван Тодоров 
Андреев - Изпълнителен член, Диян Станимиров Димитров - Член на Съвета на директорите, Антон Георгиев 
Симеонов - Член на Съвета на директорите, Жеко Михайлов Жеков - Член на Съвета на директорите и 
Стелиан Пенчев Коев - Член на Съвета на директорите. 

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор. 

Едноличният и краен собственик на Дружеството е българската държава чрез Министъра на енергетиката. 

2. Основа за изготвяне на междинен съкратен индивидуален финансов отчет 

Този междинен съкратен индивидуален финансов отчет е изготвен в съответствие с МСС 34 „Междинно 
финансово отчитане", приет от ЕС. Той не съдържа цялата информация, която се изисква за изготвяне на 
годишен финансов отчет съгласно МСФО и следва да се чете заедно с годишния финансов отчет на 
Дружеството към 31 декември 2021 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово 
отчитане, приети от Европейския съюз („МСФО, приети от ЕС"). 

Междинният индивидуален съкратен финансов отчет е съставен в български лева, която е функционалната 
валута на Дружеството. Всички суми са представени в хиляди лева (хил. лв.) (включително сравнителната 
информация за 2021 г.), освен ако не е посочено друго. 

Настоящият финансов отчет на дружеството е изготвен на база историческа цена, модифицирана в 
определени случаи с преоценката на някои активи и/или пасиви по тяхната справедлива стойност към датата 
на съставяне на Отчета за финансовото състояние, както това е посочено в съответните бележки. 

Финансовите отчети, с изключение на отчета за паричните потоци са изготвени на база принципа на 
начисляването. Статиите (елементите на финансовите отчети) са признати като активи, пасиви, собствен 

1. Предмет на дейност 
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капитал, приходи и разходи, когато те отговарят на дефинициите и критериите за признаване на тези елементи 
в Общите положения. Резултатите от транзакциите и други събития са признати, когато те настъпват, а не 
когато са платени и са отразени в счетоводните записи и във финансовите отчети в периода, за който се 
отнасят. 

Този междинен съкратен финансов отчет е индивидуалният отчет на „Български Енергиен Холдинг" ЕАД, 
където инвестициите в дъщерни и съвместно контролирани предприятия са представени по цена на 
придобиване. Съгласно изискванията на МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети" и Закона за 
счетоводството, Дружеството изготвя и представя и междинен консолидиран финансов отчет. 

Междинният индивидуален съкратен финансов отчет е съставен при спазване на принципа на действащо 
предприятие. 

За периода от м. март 2020 г. до м. март 2022 г. в Република България е извънредно положение за 
ограничаване на разпространението на коронавирус COVID-19. Това доведе до редица мерки отнасящи се до 
организацията на работата на Дружеството, като дистанционна организация на работа, специален 
пропускателен режим в сградата на Дружеството и други мерки епидемиологичната обстановка и 
разпорежданията на Министър на здравеопазването и други компетентни органи. 

Към датата на съставяне на отчета, е възстановен нормалният режим на работа в „Български Енергиен 
Холдинг" ЕАД. 

Български 
, 1 . " Енергиен 

Холдинг 

3. Счетоводна политика 

Дружеството не е извършвало промени в счетоводната си политика във връзка с прилагането на всички нови 
и/или ревизирани МСФО, които са ефективни за текущия отчетен период, започващ на 1 януари 2022 г., тъй 
като през периода не е имало обекти или операшш, които са засегнати от промените и измененията в МСФО. 

3.1. Нови стандарти, изменения и разяснения, които са влезли в сила за финансовата година, 
започваща на 1 януари 2022 г. 

Този междинен съкратен финансов отчет е изготвен съгласно приетата счетоводна политика в последния 
годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2021 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 2022 г. 

Изменения в МСФО 3 Бизнес комбинации, МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, МСС 37 Провизии, 
условни пасиви и условни активи, в сила от 1 януари 2022 г., приети от ЕС 

МСФО 3 Бизнес комбинации - извършена е актуализация на препратките към Концептуалната рамка 
с изменения на МСФО 3 Бизнес комбинации, без да се променят по същество отчетните изисквания. 

• МСС 16 Имоти, машини и съоръжения - изменение на стандарта по отношение на „Приходи преди 
привеждането на актива в местоположението и в състоянието, необходими за неговата 
експлоатация". Забранява се приспадането от стойността на даден имот, машини и съоръжения на 
всякакви приходи от продажба на произведена продукция, преди привеждането на този актив в 
местоположението и в състоянието, необходими за неговата експлоатация по начина, предвиден от 
ръководството. Вместо това предприятията признават приходите от продажбата на продукция и 
разходите за производството й в печалбата или загубата. 

• МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи - изменението касае промени в обременяващите 
договори. Разходите за изпълнение на договор се прецизират, като се уточнява, че „разходите за 
изпълнение на договор" включват „разходите, които са пряко свързани с договора". Разходите, които 
са пряко свързани с договор, могат да бъдат или допълнителни разходи за изпълнението на този 
договор, или разпределение на други разходи, които са пряко свързани с изпълнението на договорите. 

Годишни подобрения 2018-2020 г. в сила от 1 януари 2022 г., приети от ЕС 

• МСФО 1 Прилагане за първи път на международните стандарти за финансово отчитане -
Изменението позволява на дъщерно дружество, което прилага параграф Г16 (а) ог МСФО 1, да 
оценява кумулативни разлики при прилагане за пръв път на МСФО, като използва стойностите, 
отчетени в консолидираните отчети от неговото предприятие майка, въз основа на датата на 
преминаване към МСФО на предприятието майка. 
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Български 
Енергиен 
Холдинг 

МСФО 9 Финансови инструменти - Изменението изяснява кои такси включва предприятието, когато 
прилага теста „10%" в параграф Б3.3.6 от МСФО 9 при оценка дали да отпише финансов пасив. 
Предприятието включва само такси, платени или получени между предприятието-кредитополучател, 
и заемодателя, включително такси, платени или получени или от предприятието, или от заемодателя, 
от името на другия. 
МСФО 16 Лизинг - Изменението на МСФО 16 премахва от илюстративните примери този пример за 
възстановяването от лизингодателя на подобрения на наети активи, за да се елиминира всяко 
потенциално объркване относно третирането на стимулите за лизинг, които могат да възникнат 
поради начина, по който стимулите за лизинг са илюстрирани в този пример. 
МСС 41 Земеделие 

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 одобряване за издаване на този междинен съкратен 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 2022 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. По-долу е даден списък с 
промените в стандартите: 

• Изменения в МСФО 17 Застрахователни договори в сила от 1 януари 2013 г,, приет от ЕС 
• Изменения на МСС 1 Представяне на финансовите отчети, МСФО Изявления за приложение 2: 

Оповестяване на счетоводни политики, в сила от 1 януари 2023 г,, приети от ЕС 
• Изменения в МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки: 

Определение на счетоводни приблизителни оценки, в сила от 1 януари 2023 г., приети ог ЕС 
• Изменения в МСС 1 Представяне на финансовите отчети: Класификация на пасивите като текущи и 

нетекущи, в сила от 1 януари 2023 г„ все още не са приети от ЕС 
• Изменения в МСС 12 Данъци върху дохода: Отсрочените данъци свързани с активи и пасиви 

произтичащи от единични транзакции в сила от 1 януари 2023 г. все още не са приети от ЕС 
• Изменения в МСФО 17 Застрахователни договори: Първоначално прилагане на МСФО 17 и МСФО 9 -

Сравнителна информация в сила от 1 януари 2023 г., все още не са приети от ЕС. 
• Изменения в МСФО 14 „Отсрочени сметки при регулирани цени" в сила от 1 януари 2016 г., все още не 

са приети от ЕС 

3.3. Промени в приблизителните оценки 

При изготвянето на междинния съкратен индивидуален финансов отчет 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 представения междинен съкратен 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 2021 г. 

За целите на представянето на настоящия междинен съкратен индивидуален финансов отчет Дружеството 
прави преценка дали съществуват обективни доказателства, за това даден финансов актив или група от 
финансови активи да може да бъде обезценена. Съгласно счетоводната си политика начисляване на обезценка, 
за обектите, за които съществуват обективни доказателства, се извършва в годишния индивидуален отчет и 
междинния финансов отчет към 30 юни. 

3.4. Управление на риска относно финансови инструменти 

Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. Най-
значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден 
риск. Междинният съкратен индивидуален финансов отчет не включва цялата информация относно 
управлението на риска и оповестяванията, изисквани при изготвянето на годишни финансови отчети, и следва 
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да се чете заедно с годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2021 г. Не е имало промени в 
политиката за управление на риска относно финансови инструменти през периода. 

Български 
Енергиен 
Холдинг 

4. Приходи от дивиденти 

За три месеца към 
31 март 

2022 г. 
хал. лв. 

За три месеца към 
31 март 

2021 г. 
хж. лв. 

АЕЦ Козлодуй ЕАД 
ЕСО ЕАД 

220,000 
50,000 

270,000 

5. Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия 

31 март 2022 г. 31 декември 2021 г. 

Държава на Дял Стойност на Дял Стойност на 
учредяване Дял инвестициите 

хил. лв. 

Дял инвестициите 
хил. лв. 

Дъщерни предприятия 
Булгартрансгаз ЕАД България 100% 734,569 100% 734,569 
Булгаргаз ЕАД България 100% 325,391 100% 325,391 
НЕК ЕАД България 100% 1,051,427 100% 1,051,427 
АЕЦ Козлодуй ЕАД България 100% 101,716 100% 101,716 
ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД България 100% 673,916 100% 673,916 
Мини Марица-изток ЕАД България 100% 65,000 100% 65,000 
ЕСО ЕАД България 100% 61,103 

3,013,122 
100% 61,103 

3,013,122 
Съвместни предприятия 
Ай Си Джи Би АД България 50% 57,991 50% 57,991 
Южен поток България АД 34,372 34,372 
Обезценка (23,889) (23,889) 
Южен поток България АД, 
нетно България 50% 10,483 50% 10,483 

68,474 68,474 
Асоциирано предприятие 
ЗАД Енергия България 0.32% 21 0.32% 21 

21 21 
3,081,617 3,081,617 
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6. И М О Т И , машини и съоръжения 

За три месеца към 

31 март 2022 г. 

Брутна балансова стойност 
Салдо към 1 януари 2022 г. 
Новопридобити активи 
Салдо към 31 март 2022 г. 
Амортизация 
Салдо към 1 януари 2022 г. 
Начислена амортизация 
Салдо към 31 март 2022 г. 
Балансова стойност 
към 31 март 2022 г. 

Земи и 
сгради 

Машини, 
съоръжения и 

оборудване 

Транс-
портни 

средства 

Стопански 
инвентар и 

други 
активи 

Активи с 
право на 
ползване 

Общо 

хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

2,160 30 1,198 892 3,820 8,100 
- 1 - 20 - 21 

2,160 31 1,198 912 3,820 8,121 

(4) (1,152) (670) (774) (2,600) 
- (2) (5) (27) (67) (101) 
- (6) ( U 5 7 ) (697) (841] (2,701) 

2.026 25 41 215 2,979 5,420 

За годината към 
31 декември 2021 г. 

Земи и 
сгради 

Машини. Транс-
съоръжения и пориш 

оборудване средства 

Стопански 
инвентар и 

Други 
активи 

Активи с 
право на 
ползване 

Общо 

хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. ш . лв. 
Брутна балансова стойност 
Салдо на 1 януари 2021 г. 2,026 44 1,198 878 3,820 7,966 
Новопридобити активи - - - 19 - 19 
Отписани активи - (16) - (5) - (21) 
Преоценка 134 2 - - 136 
Салдо към 31 декември 2021 г. 2,160 30 1,198 892 3,820 8 J 00 
Амортизация 
Салдо към 1 януари 2021 г. т- (13) (1,114) (577) (506) (2,210) 
Годишна амортизационна 
квота - (7) (38) (105) (268) (418) 

Отписана амортизация - - - 12 - 12 
Преоценка - 16 - - - 16 
Салдо към 31 декември 2021г. - (4) (1,152) (670) (774) (2,600) 
Балансова стойност 
към 31 декември 2021 г. 2,160 26 46 222 3,046 5,500 

На 1 януари 2019 г. Дружеството е признало актив с право на ползване в размер на 3,597 хил, лв. по договор 
от 2015 т. с „АЕЦ Козлодуй" ЕАД за наемане на административна сграда за срок от десет години, като 
наемателят може да продължи да използва сграда и след този срок. За определяне на настоящата стойност на 
пасива по лизинга, „Български Енергиен Холдинг" ЕАД е използвал дисконтов процент 3.50%, който е лихвен 
процент, получен от дружеството при финансиране на дейността си през последната година и съответстващ 
на пазарните нива. 
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Дружеството е признало активи с право на ползване в размер на 152 хил. лв. по договор за оперативен лизинг 
на 3 бр, МПС за срок от четири години. Настоящата стойност на пасива по лизинга е пазарната стойност на 
МПС към момента на сключване на договора за лизинг при директна продажба от същия доставчик без 
финансиране. Изчисленият лихвен процент за лизинга на два от автомобилите е 1.31%, а за третия автомобил 

2.27%. 

Дружеството е признало като актив с право на ползване в размер на 71 хил. лв. ресурси в облачна среда за 
срок от пет години. Цялата дължима сума е платена в началото на договора. За определяне на настоящата 
стойност на пасива по лизинга, „Български Енергиен Холдинг" ЕАД е използвал дисконтов процент 3.50%, 
който е лихвен процент, получен от дружеството при финансиране на дейността си, съответстващ на 
пазарните нива. 

Към 31 март 2022 г. и 31 декември 2021 г. Дружеството няма поети ангажименти за закупуване на имоти, 
машини и съоръжения и не е предоставяло обезпечения, свързани с тях. Всички разходи за амортизация са 
включени в отчета за печалбата или загубата на ред „Разходи за амортизация на нефинансови активи". 

7. Нематериални активи 

За три месеца към 

31 март 2022 г. 

Програмни 
продукти 

Патенти и 
лицензни 

Разходи за 
придобиване на 

нематериални 
активи 

Общо 

Брутна балансова стойност 
Салдо към 1 януари 2022 г. 
Новопридобити активи 

хш. лв. 

338 

хш. лв. 

67 

хш. лв. 

195 

хил, лв. 

600 

Салдо към 31 март 2022 г. 338 67 195 600 
Амортизация 
Салдо към 1 януари 2022 г. 
Начислена амортизация 

(255) 
(8) 

(46) 
(2) 

- (301) 
(Ю) 

Салдо към 31 март 2022 г. (263) (48) - (311) 
Балансова стойност 
към 31 март 2022 г. 75 19 195 289 

За годината към 
31 декември 2021 г. 

Програмни 
продукти 

Патенти и 
лицензни 

Разходи за 
придобиване Общо 

Брутна балансова стойност 
Салдо към 1 януари 2021 г. 
Новопридобити активи 
Отписани активи 

хш. лв. 

310 
30 
(2) 

хил. лв. 

67 

XIII. лв. 

195 

хш. лв. 

572 
30 
(2) 

Салдо към 31 декември 2021 г. 338 67 195 600 
Амортизация 
Салдо към 1 януари 2021 г. 
Годишна амортизационна квота 
Отписани активи 

(225) 
(32) 

2 

(41) 
(5) 

- (266) 
(37) 

2 
Салдо към 31 декември 2021 г. (255) (46) - (301) 
Балансова стойност 
към 31 декември 2021 г. 83 21 195 299 

Български 
Енергиен 
Холаине 
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Български 
Енергиен 

Ч, Холдинг 

В С И Ч К И разходи за амортизация са включени в отчета за печалбата или загубата на ред „Разходи за 
амортизация на нефинансови активи". 

Към 31 март 2022 г, и 31 декември 2021 г. Дружеството няма поети ангажименти за закупуване на 
нематериални активи и не е предоставяло обезпечения свързани с тя*. 

8. Отсрочени данъчни акт иви 

Отсрочени данъчни активи/(пасиви) 

Имоти, машини и съоръжения 
Обезценка на дългови инструменти по 
амортизирана стойност 
Инвестиции 
Пенсионни и други задължения към персонала 
Неизползвани отпуски на персонала 
Финансови активи по справедлива стойност 
през ДВД 
Данъчна загуба за пренасяне 

Признати като: 
Отсрочени данъчни активи 
Отсрочени данъчни пасиви 
Нетно отсрочени данъчни активи 

1 януари 
2022 г. 

хил. лв. 

(ПО) 

165,351 
2,388 

92 
18 

10 
3,170 

170J1Q 

171,029 

ЩО) 
170,919 

Признат 
и в 

печалба 
или 

загуба 

хил. лв. 

(6) 

(4) 

Признати в 
друг 

всеобхвате 
н доход 

хил. лв. 

31 март 
2022 г. 

хш. лв. 

(108) 

165,351 
2,388 

92 
12 

10 
3,170 

170,915 

171,023 

(Ю8) 

170,915 

9. Парични средства и парични еквиваленти 
31 март 31 декември 

2022 г. 2021 г. 
X№. Лв. хил. лв. 

Парични средства в банкови сметки 616,505 732,429 
Парични средства в брой 19 14 

616,524 732,443 
Ефект от очаквани кредитни загуби (2,432) (2,432) 

614,093 730,011 

Паричните средства в банкови сметки, за които Дружеството има сключени договори за банково обслужване 
след проведена процедура за избор на кредити институции, се олихвяват с лихвени проценти, съгласно 
ценови оферти от кредитните институции. 

Очакваните кредитни загуби съгласно приетата счетоводна политика се изчисляват към 30 юни и 31 декември. 

10. Акционерен капитал 
Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 3,462,941,744 броя обикновени акции с номинална 
стойност 1 лв. всяка към 31 март 2022 г. Акциите на Дружеството са обикновени, поименни, 
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непривилегировани. с право на глас. Всички обикновени акции са изцяло платени. Всяка една акция дава 
право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял в имуществото на дружеството. 

Български 
"" Енергиен 

Ч^», Холдинг 

Брой издадени и напълно платени акции: 
В началото на годината 
Издадени акции през периода 

Общ брой акции, оторизирани в края на периода 

За периода към 
31 март 2022 г. 

Брой акции 

3,462,941,744 

За годината към 
31 декември 2021 г. 

Брой акции 

3,462,941,744 

3,462,941,744 3,462,941.744 

11. Други резерви 

Другите резерви включват законови резерви (Фонд „Резервен" съгласно Търговски закон) и резерви от общ 
характер. 

Към 31 март 2022 г. законовите резерви са 346,294 хил. лв. (31 декември 2021 г.: 346,294 хил. лв.), резерви от 
вливане и замяна на акции на дъщерни дружества са 102 хил. лв. (31 декември 2021 г.: 102 хил. лв.), а 
резервите от общ характер са 34,095 хил, лв. (31 декември 2021 г.: 34,095 хил. лв.). 

12. Емитирани облигации 

31 март 2022 г. 31 декември 2021 г. 

Xш. лв. XW1. лв. 
Облигационна емисия 2021 г. 

Нетекуща част 1,170,751 1,170,194 
Текуща част 31,057 12,761 

Облигационна емисия 2018 г. 
Нетекуща част 1,170,308 1,170,362 
Текуща част 19,850 20,930 

2,391,786 2,374,247 

Облигщионна емисия 2018 г. 

На 28 гони 2018 г, в условията на силно волатилни финансови пазари в следствие на редица негативни 
новини от международната политическа сцена, „Български Енергиен Холдинг" ЕАД успешно пласира 
третата си емисия еврооблигации в размер на 400 млн. еврона Ирландската фондова борса. Параметрите по 
еврооблигацията са следните: 

размер на облигационната емисия 400 милиона евро; 
падеж 28 юни 2025 г.; 
фиксиран лихвен процент 3.5% годишно; 
лихвата е платима веднъж годишно на 28 юни, с първо плащане дължимо на 28 юни 2019 г.; 
ISIN код XS1839682116 на облигационната емисията, която е котирана на Основния пазар на ценни 
книжа на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin); 
БЕХ ЕАД следва да спазва определени ковенанти, както следва: 
• Докато има задължения по издадени облигации, Емитенгьт няма и няма да позволява на по-

големите дъщерни дружества, пряко или непряко, да поемат финансови задължения, освен 
случаите когато, ако Емитентът и някой от по-големите дъщерни дружестви могат да поемат 
финансово задължение, ако след поемането на такова финансово задължение и получаването и 
прилагането на приходите от него: (1) няма или не би настъпил и не продължава или не би 
продължавал Случай на неизпълнение; (2) коефициентът на покритие EBITDA е не по-малко от 
4.0 към 1.0; и (3) Коефициентът на консолидиран ливъридж не е повече от 4.5 към 1.0. 

* Докато има задължения по издадени облигации, в случай че НЕК ЕАД бъде обявено от 
български съд за свръхзадължено по смисъла на българския Търговски закон, то Емитентът няма 
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и няма да позволява ( доколкото е позволено от закона) на по-големите си дъщерни дружества, 
пряко или непряко, да поемат финансови задължения. 

На 31 юли 2018 г. „Български Енергиен Холдинг" ЕАД успешно увеличи трета емисия еврооблигации, 
листвана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin), от 400 на 550 милиона евро. 

На 12 октомври 2018 г. „Български Енергиен Холдинг" ЕАД записа второ увеличение на своята трета 
емисия еврооблигации, листвана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin), от 550 на 600 милиона 
евро. 

Приходите, получени от емисията, са предназначени за общи корпоративни цели и рефинансиране на 
еврооблигациите, емитирани от дружеството през 2013 г., с падеж през месец ноември 2018 г. 

На 27 юни 2019 г. е извършено първо плащане на лихви, на 24 юни 2020 г. - второ плащане на лихва и на 25 
юни 2021 г. - трето плащане на лихва. Годишното задължение за лихви е в размер на в размер на 21,000 хил. 
евро (41,072 хил. лв.). 

Облигационна емисия 2021 г. 

На 15 юли 2021 г. БЕХ пласира успешно своята четвърта по ред облигационна емисия в размер на 600 
милиона евро при годишен лихвен процент от 2.45%. Предвид изключително засиления интерес от страна 
на инвеститорите, облигацията беше презаписана 2.3 пъти, а лихвеният процент съответно е най-ниският 
постигнат от „Български Енергиен Холдинг" ЕАД, откакто компанията участва на международните 
финансови пазари. Параметрите по еврооблигацията са следните: 

размер на облигационната емисия 600 милиона евро; 
падеж 22 юли 2028 г.; 
фиксиран лихвен процент 2.45% годишно; 
лихвата е платима веднъж годишио иа 22 юли, с първо плащане дължимо на 22 юли 2022 г.; 
ISIN код XS2367164576 на облигационната емисията, която е котирана на Основния пазар на ценни 
книжа на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin); 
БЕХ ЕАД следва да спазва определени ковенанти, както следва: 
• Докато има задължения по издадени облигации, Емитентьт няма и няма да позволява на по-

големите дъщерни дружества, пряко или непряко, да поемат финансови задължения, освен 
случаите когато, ако Емитентът и някой от по-големите дъщерни дружества могат да поемат 
финансово задължение, ако след поемането на такова финансово задължение и получаването и 
прилагането на приходите от него: (1) няма или не би настъпил и не продължава или не би 
продължавал Случай на неизпълнение; (2) коефициентът на покритие EBITDA е не по-малко от 
4.0 към 1.0: и (3) Коефициентът на консолидиран ливъридж не е повече от 4.5 към 1.0. 

• Докато има задължения по издадени облигации, в случай че НЕК ЕАД бъде обявено от 
български съд за свръхзадължено по смисъла на българския Търговски закон, то Емитентът няма 
и няма да позволява ( доколкото е позволено от закона) на по-големите си дъщерни дружества, 
пряко или непряко, да поемат финансови задължения. 

Постъпленията от новоемитираните облигации са използвани за рефинансиране на втората облигационна 
емисия на Дружеството с номинал 550 млн. евро, пласирана през 2016 г., при годишна лихва 4.875%, с 
падеж 2 август 2021 г., както и за общи корпоративни цели, с изключение на свързаните с въглища 
дейности. 

Кредитен рейтинг 

• Рейтингова агенция. Moody's 

На 18 юни 2018 г. от рейтингова агенция Moody's е присъден рейтинг „Ва1" " със стабилна перспектива за 
групата на „Български Енергиен Холдинг" ЕАД и ,,Ва2'" за необезпечените облигации, издадени от 
дружеството. 

На 12 юли 2021 г. е присъден кредитен рейтинг „Ва2" на необезпечена и неподчинена облигация на 
„Български Енергиен Холдинг" ЕАД, пласирана на 15 юли 2021 г. с падеж 22 юли 2028 г. 

*ч. Български 
'- Енергиен 

Холдинг 
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Към 31 март 2022 г. присъденият дългосрочен кредитен рейтинг остава без промяна - ,,Ва1" със стабилна 
перспектива за групата на „Български Енергиен Холдинг" ЕАД и „Ва2" за необезпечените облигации на 
дружеството, падежиращи през 2025 г. и 2028 г. 

• Рейтингоеа агенция Fitch Ratings 

Към 31 март 2022 г. присъденият дългосрочен кредитен рейтинг в чужда и местна валута остава без промяна 
- ,.ВВ" с положителна перспектива и „ВВ" на необезпечените облигации на дружеството, падежиращи през 
2025 г. и 2028 г. 

Рейтинг на екологични, социални и управленски аспекти (ESG рейтинг) 

Към 31 март 2022 г. присъденият ESG рейтинг оставя без промяна - 34.2 точки („висок риск"). Оценката на 
експозицията на „Български Енергиен Холдинг" ЕАД е 54.3 точки („среден риск"), а оценката на 
управлението е 39.9 точки („средно представяне"). 

13. Заем от Европейската инвестиционна банка 

През октомври 2019 г. между „Български Енергиен Холдинг" ЕАД и Европейската инвестиционна банка е 
сключен Договор за финансиране за изграждане на газопровод IGB на стойност 109.9 млн. евро с обезпечение 
държавна финансова гаранция от Република България, Гаранционното споразумение за която е ратифицирано 
от Народното събрание. Заемът се предоставя на „Български Енергиен Холдинг" ЕАД, като акционер в „Ай 
Си Джи Би" АД. От своя страна БЕХ ЕАД прехвърля заемното финансиране на проектната компания чрез 
Договор за акционерен кредит в същия размер, при същите финансови условия, заложени в споразумението 
с Европейската инвестиционна банка и без допълнителен марж за „Български Енергиен Холдинг" ЕАД. 
Погасяването на кредита от Европейската инвестиционна банка ще се извършва с ползване на гратисен 
период за изплащане на главниците на усвоените траншове, който според сключения с банката Договор може 
да има продължителност до 7 години от датата на усвояване на транш. 

На 17 август 2020 г. е усвоен първи транш в размер на 30 млн. евро при следните условия: плащане на лихва 
два пъти годишно в размер на 0.259%, пет години гратисен период за плащания по главницата, плащане на 
главница два пъти годишно, като последната вноска е дължима на 17 август 2045 г. 

На 18 януари 2021 г. е усвоен втори транш по Договор за финансиране за изграждане на газопровод IGB с 
Европейската инвестиционна банка в размер на 30 млн. евро и сумата е предоставена на „Ай Си Джи Би" АД 
по Договор за акционерен кредит. Лихвата е в размер 0.237% платима два пъти годишно, а срокът за връщане 
на сумата е до 18 януари 2046 г. 

На 1 декември 2021 г. е усвоен трети транш по Договор за финансиране за изграждане на газопровод IGB с 
Европейската инвестиционна банка в размер на 30 млн. евро и сумата е предоставена на „Ай Си Джи Би" АД 
по Договор за акционерен кредит. Лихвата е в размер 0.612% платима два пъти годишно, а срокът за връщане 
на сумата е до 1 декември 2046 г. 

Към 31 март 2022 г. задължението към Европейската инвестиционна банка е в размер на 176,191 хил. лв,, в т. 
ч. 176,025 хил. лв. главница и 166 хил. лв. лихва (31 декември 2021 г.: 176,174 хил. лв.). 

Български 
Енергиен 
Холаимг 
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Равнение между началните и крайните салда в отчета за финансовото състояние към 31 март 2022 г. на 
пасивите, възникващи от финансови дейности: 

Пасиви, възникващи от финансови дейности Общо пасиви от 
Изменение на пасиви от: финансови 

дейности 
Облигационна 
емисия 2018 г. 

Облигационна 
емисия 2021 г. Заем 

На 1 януари 2022 г. 1,191,292 1,182,955 176,174 2,550,421 
Парични иотоин от финансова 
дейност, нетно 
Постъпления 

- - (146) (146) 

Плащания - (146) (146) 
Промени с непаричен характер, 
безналички 

10,336 7,203 163 17,702 

Начислени лихви (увеличения) 10,127 7,089 163 17,379 
Ефект от промени на валутни 
курсове 
Сконто и амортизация на разходи 209 114 323 

На 31 март 2022 г. 1,201,628 1,190,158 176,191 2,567,977 

Български 
Енергиен 
Холаит-

Пасиви , възникващи от финансови дейности Общо 

Изменение на пасиви 
ог: 

Облигацион-
на емисия 

Облигацион-
на емисия 

Облигацион-
на емисия Заем 

пасиви от 
финансови 
дейности 

2016 г. 2018 г. 2021 г. 

пасиви от 
финансови 
дейности 

На 1 януари 2021 1,094,468 1,190,460 - 58,731 2,343,659 
Парични потоци от 
финансова дейност, (1,128,148) (41,072) 1,173,498 117,129 121,407 
нетно 
Постъпления - - 1,173,498 117,350 1,290,848 

Плащания на главници (1,075,707) - - (1,075,707) 
Плащания на лихви (52,441) (41,072) - (221) (93,734) 
Промени с непаричен 
характер, безналични 33,680 41,904 9,457 314 85,355 

Разходи за лихви 30,590 41,072 12,761 314 84,737 
Ефект от промени на 
валутни курсове 
Сконто и амортизация на 
разходи 3,090 832 (3,304) - 618 

На 31 декември 2021 - 1,191,292 1,182,955 176,174 2,550,421 

14. Приход/Разход за данък върху доходите 

Признатите разходи за данък върху дохода са базирани на най-добрата преценка от страна на ръководството 
за очакваната годишна ставка за корпоративен данък за 2022 г., приложена за финансовия резултат, 
реализиран към 31 март 2022 г. (годишната ставка за 2022 г. е 10%). 
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15. Доход на акция и дивиденти 

15.1. Доход на акция 

Основният доход на акция е изчислен, като за числител е използвана нетната печалба, подлежаща на 
разпределение, Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход на акция, е 
представен, както следва: 

31 март 31 март 
2022 г. 2021 г. 

Български 
Енергиен 
Холдинг 

Печалба/(загуба), подлежаща на разпределение (в лв.) 48,240,157.95 278,732,566,45 
Среднопретеглен брой акции, използван за изчисляване на основния 
доход на акция 3,462,941,744 3,462,941,744 
Основен доход/(загуба) на акция (в лв, за акция) 0.0139 0.0805 

15.2. Дивиденти 

Съгласно решение на Министерски съвет от 15 април 2022 г. Дружеството следва да внесе дивидент в размер 
на 190,711 хил. лв. до 15 май 2022 г. 

16. Сделки със свързани лица 

Свързаните лица на Дружеството включват едноличния акционер в лицето на Министерството на 
енергетиката, дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия, ключов управленски персонал. 

Предприятието оповестява следните свързани лица: 

Собственик на капитала: 

Българската държава чрез Министъра на енергетиката 

Дъщерни предприятия и предприятия, които са под общ контрол: 
„Национална Електрическа Компания" ЕАД 
„АЕЦ Козлодуй" ЕАД 
„ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД 
„Мини Марица-изток" ЕАД 
„Булгаргаз" ЕАД 
„Булгартрансгаз" ЕАД 
„Електроенергиен системен оператор" ЕАД 
„Булгартел" АД 
„АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД 
„ВЕЦ Козлодуй" ЕАД 
„Интерприборсервиз" ООД 
„ПФК Берое-Стара Загора" ЕАД 
„Булгартел-Скопие" ДООЕЛ 
„Газов хъб Балкан" ЕАД 
„ЕСО Инженеринг" ЕООД 
„АЕЦ Строителен надзор ЕООД" ЕООД 

Асоциирани и съвместни предприятия на група БЕХ 
„Ай Си Джи Би" АД 
„Южен поток България" АД 
„КонтурГлобал Марица Изток 3" АД 
„КонтурГлобал Оперейшънс България" АД 
ЗАД „Енергия" 
ПОД „Алианц България" АД 
ХЕК „Горна Арда" АД 
Трансболкан Електрик Пауър Трейдинг С.А. - NECO S.A. 
Газтрейд С.А. 
SEleNe СС 

18 



Български Енергиен Холдинг ЕАД 
Междинен съкратен индивидуален финансов отчет 
31 март 2022 г. 

Ключов ръководен персонал на предприятието към 31 март 2022 г. 
Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова - Председател на Съвета на директорите 
Ангел Емилов Янков - Заместник-председател на Съвета на директорите 
Иван Тодоров Андреев - Изпълнителен член 
Диян Станимиров Димитров - Член на Съвета на директорите 
Антон Георгиев Симеонов - Член на Съвета на директорите 
Жеко Михайлов Жеков - Член на Съвета на директорите 
Стелиан Пенчев Коев - Член на Съвета на директорите 

Условия на сделките със свързани лица 

Продажбите и покупките от свързани лица се извършват при пазарни условия. Неиздължените салда в края 
на годината са необезпечени (с изключение на част от заемите), безлихвени (с изключение на заемите) и 
уреждането им се извършва с парични средства. За вземанията от или задълженията към свързани лица не са 
предоставени или получени гаранции. 

Към 31 март 2022 г. Дружеството има начислени обезценки на вземания от свързани лица в размер на 
1,249,272 хил. лв. (31 декември 2021 г,: 1,249,272 хил. лв,). 

Съгласно приетата счетоводна политика на дружеството преглед за обезценка се извършва към 30 юни и 31 
декември на база на анализ на финансовото състояние на свързаното лице и пазара, на който то оперира. 

Български 
'Л_ -'• Енергиен 

Холдинг 

16.1. Търговски сделки със свързани лица 

За три месеца За три месеца 
към 31 март към 31 март 

Продажби на свързани лица Вид на сделките 2022 2021 

Дъщерни дружества и дружества под общ съвместен контрол 
АЕЦ Козлодуй ЕАД услуги по холдингово 

споразумение 

хил. лв. хил. лв. 

135 79 

Булгаргаз ЕАД услуги по холдингово 
споразумение 

такси банкова гаранция 

17 

132 

11 

130 

Мини Марица-изток ЕАД услуги по холдингово 
споразумение 25 38 

НЕК ЕАД услуги по холдингово 
споразумение 33 28 

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД квоти за емисии на парникови 
газове 

услуги по холдингово 
споразумение 

лихви забава плащане на услуги 
по холдингово споразумение 

835,530 

56 72 

11 

АЙ СИ ДЖИ БИ АД префактурирани разходи заем и 
други търговски разходи 

835,928 372 
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В " ч 
• . . 

Български 
Енергиен 
Холдинс 

За три месеца За три месеца 
към 31 март към 31 март 

Покупки от свързани лица Вид на сделките 2022 2021 
хил. лв. хил. лв. 

Дъщерни дружества и дружества под общ съвместен контрол 
АЕЦ Козлодуй ЕАД наети активи 71 71 

Булгартел ЕАД наем на оптична линия и 1 1 
интернет 

72 72 

16.2. Търговски вземания от и задължения към свързани лица 

Общата сума на дължимите салда към свързани лица за текущия и предходен отчетен период са представени 
по-долу. 

31 март 31 декември 
Търговски вземания 2022 г. 2021 г. 

хил. лв. хш. лв. 
Дъщерни дружества и дружества под общ съвместен контрол 
АЕЦ Козлодуй ЕАД 53 24 
ЕСО ЕАД 32,623 32,367 

(1) (1) 
32,622 32,366 

Булгаргаз ЕАД 17 16 
Булгартрансгаз ЕАД 285 285 
Булгартрансгаз ЕАД - обезценка (1) (1) 

284 284 
Мини Марица Изток ЕАД 8,349 8,344 
Мини Марица Изток ЕАД - обезценка (4,247) (4,247) 

4,102 4,097 
НЕК ЕАД 33 25 
ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД 21,127 21,104 
ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - обезценка (10,749) (10,749) 

10,378 10,355 
47,489 47,167 

31 март 31 декември 
Търговски задължения 2022 г. 2021 г. 

хил. лв. хил. лв. 
Дъщерни дружества и дружества под общ съвместен контрол 
ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД 60,719 65,441 
АЕЦ Козлодуй ЕАД 3,078 3,123 

63,797 68,564 
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"'N. Български 
Д - Енергиен 

Холдинг 

16.3. Сделки с ключов управленски персонал 

Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Съвета на директорите. 
Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи: 

31 март 31 март 
2022 г. 2021 г. 
хич. лв. хил. лв. 

Краткосрочни възнаграждения, в това число: 
Възнаграждения за заплати (105) (23) 
Разходи за социални осигуровки (3) -

Социални разходи (15) (7) 
Обшо възнаграждения (123) (30) 

16.4. Предоставени заеми на свързани лица 

Вземания по 
предоставени 
заеми на 
свързани лица 

Вземания 
по 

предоставе 
ни заеми 

Коректив 
на справед-

лива 
Загуба от 
модифи- Коректив Обезце 

Вземания по 
предоста-

вени заеми, 

Вземания по 
предоставени 
заеми на 
свързани лица 

Вземания 
по 

предоставе 
ни заеми стойност и 

дисконт 
кация нетно от 

обезценка 
хш. лв. xwi. ле. хил. ле. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Дъщерни дружества 
НЕК ЕАД 31.мар.22 2,332,767 (1,019,771) - - (746) 1,312,250 

31. дек. 21 2,373,521 (1,054,793) - - (746) 1,317,982 

ТЕЦ Марица 3 
изток 2 ЕАД 1,048,161 (152,286) - - - 895,875 

31.дек.21 1,048,161 (162,068) - - * 886,093 

Булгартел ЕАД 31 .мар.22 2,210 - (78) (22) (1,862) 248 
31.дек.21 2,210 - (86) - (1,862) 262 

Булгаргаз ЕАД 31.мар.22 189,591 - - - 189,591 

31.дск.21 - - - - - -

Съвместни дружества 

Afi Си Джи Би АД 31 .мар.22 176,191 - - - (12,088) 164,103 

31.дек.21 176,174 - - - (12,088) 164,086 

31. мар.22 3,748,920 (1,172,057) (78) (22) (14,696) 2,562,067 

31.дек.21 3,600,066 (1,216,861) (86) - (14,696) 2,368,423 
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Движение по предоставени 
заеми на свързани лица за 
периода 

Предоставени 
заеми 

Върнати 
заеми 

Приходи 
от лихви 

Коректив на 
приходи от 

лихви 

Дъщерни дружества 

НЕК ЕАД 

ТЕЦ Марица изток 2 
ЕАД 

Булгартел ЕАД 

Булгаргаз ЕАД 

Съвместни дружества 

Ай Си Джи Би АД 

31 .мар.22 
31 .мар.21 
31.мар.22 
31.мар.21 
31.мар.22 
31.мар.21 
31. мар.22 
31.мар.21 

31.мар.22 
31.мар.21 

254,200 

58,675 

54,978 
29,614 

8,451 
10,000 

18 
96 

65,180 

146 
152 

14,224 
21,023 

8,451 
6,645 

108 

571 

163 
143 

12,211 

1,150 
18 

Условия на предоставените заеми на свързани лица 

„ Национална Електрическа Компания " ЕАД 

На 21 август 2014 г. е подписано кредитно споразумение, с което се консолидират заемите на НЕК ЕАД към 
БЕХ ЕАД и цедираното вземане от „АЕЦ Козлодуй" ЕАД от 1 април 2014 г. в общ размер на 1,209,148 хил. 
лв. Срокът на новия кредит е 10 години, с четири месеца гратисен период и годишен лихвен процент 4.49%. 
Част от вземането в размер на 170,784 хил. лв. е разсрочено със споразумение от 2018 г. На 28 голи 2021 г. 
задължението е предоговорено при следните условия: 

Размер на кредита - 973,777,456.64 лв.; 
Срок за погасяване - 10 години, считано от 28.07.2021 г.; 
Погасяване на кредита - месечни анюитетни вноски 
Лихва - 3.225% годишно: 
Законна лихва за просрочие на главница - ОЛП на БНБ +10%, 

Към 31 март 2022 г. вземането е в размер на 745,441 хил. лв. и няма просрочени вземания, 

На 25 април 2016 г. е подписан договор за предоставяне на целеви заем в размер на 521,625 хил. евро 
(1,020,210 хил. лв.) за погасяване на дължимите от НЕК ЕАД просрочени суми към „Ей И Ес ЗС Марица изток 
1" ЕООД и „КонтурГлобал Марица изток 3" АД, което е необходимо условие за влизане в сила на 
подписаните споразумения за изменение на дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия 
от двете централи. Срокът на кредита е дванадесет месеца и при годишен лихвен процент 6.65%. В договора 
се съдържа клауза за предоговаряне на условията при успешно пласиране на облигационната емисия. На 20 
декември 2016 г. е направена промяна на условията на договор за предоставяне на целеви заем на НЕК ЕАД 
от 25 април 2016 г., както следва: 

• Размер на главницата - 535,672,538 евро (1,047,684,419 лв.); 
• Лихвен процент по заема - 5.575% на годишна база; 
• Срок на действие на договора - 59 месеца и 26 дни; 
• Падеж на главницата - 28 юли 2021 г.; 
• Дата на влизане в сила - 2 август 2016 г. 

На 28 юли 2021 г. задължението е предоговорено при следните условия: 
Размер на кредита- 1,047,684,419,40 лв.; 
Срок за погасяване - 7 години, считано от 28.07.2021 г.; 
Погасяване на кредита - месечни вноски за лихви и еднократно плащане на главница на 28,07.2021 г,; 
Лихва 3.225% годишно. 

Към 31 март 2022 г. вземането е в размер на 1,047,684 хил, лв. и няма просрочени вземания, 
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На 22 януари 2018 г. е сключено споразумение за разсрочване на лихви, с което са обединени и разсрочени 
неизплатени лихвени задължения в общ размер на 192,272 хил. лв,, в т. ч. по споразумение от 21 август 2014 
г, — 170,784 хил, лв. и по договор от 25 април 2016 г. — 309,108 хил. лв. Към 31 март 2022 г. размерът на 
вземането е 25,636 хил, лв,, като плащанията се изпълняват в срок. 

На 28 юли 2021 г. е договорено разсрочване на лихвени задължения в общ размер на 550,720 хил, лв., в т, ч, 
по договор от 21 август 2014 г. -241,613 хил. лв. и по споразумение от 22 април 2015 г. - 21,488 хил. лв. Към 
31 март 2022 г. размерът на вземането е 514,006 хил. лв., като плащанията се изпълняват в срок. 

„ ТЕЦ Марица изток 2 " ЕАД 

На 16 октомври 2019 г. с договор за заем са обединени и новирани задължения по договор от 2019 г. за покупка 
на квоти за емисии на парникови газове в размер на 398,025,460.71 лв. Условията по договора за заем са 
следните: 

• Размер на кредита 398,025,450.71 лева; 
• Дата на влизане в сила на договора за заем - 01.07.2019 г.; 
• Срок за погасяване на заема - до 30.06.2024 г., в т.ч.: 
- гратисен период за плащания по главницата - от 01.07.2019 г. до 30.06.2020 г.; 
- срок за погасяване на главницата - от 01.07.2020 г. до 30.06.2024 г. 

• Лихвен процент по заема - съгласно приетите от БЕХ ЕАД лихвени нива за вътрешногрупови 
кредити (4.31% + 0.30 bps = 4,61% годишно); 

• Обезпечение без обезпечение; 
• Погасителен план анюитетни вноски за главницата и за лихвата, извършвани веднъж месечно на 

последния ден на всеки календарен месец. 
Вземането е предоговорено с нов договор за заем от 6 декември 2021 г. 

На 31 декември 2020 г. с договор за заем са обединени и новирани задължения договор от 2020 г. за покупка 
на квоти за емисии на парникови газове в размер на 309,736 хил. лв. и непогасени задължения за лихви по 
договори за заем в размер на 40,335 хил. лв. Срокът на новия кредит е 5 години, с една година гратисен период 
за главницата и годишен лихвен процент 4.61%. Погасителният план е в сила от 1 юли 2020 г. Вземането е 
предоговорено с нов договор за заем от 6 декември 2021 г. 

На 6 декември 2021 г, е сключен договор за заем, с който са предоговорени задължения по договор за заем 
от 16.10.2019 г. — главници в размер на 323,025 хил. лв, и лихви в размер на 16,537 хил. лв., задължения по 
договор за заем от 31.12.2020 г. - главници в размер на 350,091 хил. лв. и лихви в размер на 17,484 хил. лв., 
задължения по за покупко - продажба на квоти за емисии на парникови газове от 20,04.2021 г. - главници в 
размер на 338,112 хил. лв. и лихви в размер на 2,911 хил. лв. Условията на договор за заем са: 

Размер на заема- 1,048,160,934.24 лв.; 
Срок на погасяване - до 31,07.2028 г, с 12 месеца гратисен период на главницата; 
Лихва - 3.225% годишно; 
Начин на погасяване - анюитетни вноски. 

Към 31 март 2022 г. вземането е в размер на 1,048,161 хил. лв. и няма просрочени вземания. 

На 22 ноември 2022 г. е сключен договор за предоставяне на кредитна линия на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД 
в размер на 100 млн. лв. за оборотни средства с цел погасяване на задължения по заявки за закупуване на 
квоти за емисии на парникови газове, емитирани през периода 1 януари 202] г. - 30 юни 2021 г. Срокът за 
изпълнение на договора е 12 месеца, като кредитния лимит се предоставя за срок от 12 месеца без един ден. 
Лихвеният процент е 3.225% годишна лихва върху усвоените средства. Към 31 март 2022 г. няма усвоени 
средства по кредитната линия. Договорът е с изтекъл срок тъй като са изпълнени заявките за закупуване на 
квоти за емисии на парникови газове, емитирани през периода 1 януари 2021 г. - 30 юни 2021 г. 

„ Булгартел " АД 

На 21 декември 2016 г. са обединени и новирани задължения по договори за заем на „Булгартел" АД в общ 
размер на 2,882 хил. лв., в т. ч. главница в размер на 2,492 хил. лв. и лихва в размер на 390 хил. лв. Към 31 
декември 2021 г. са подписани девет допълнителни споразумения за удължаване. Срокът на погасяване на 
новираните задължения е до 1 август 2025 г. Годишната лихва е 3.225%, а лихвата за забава на плащане по 
главница е ОЛП+Ю%, Към 3! март 2022 г. размерът на вземането е 2,210 хил. лв. и няма просрочени вземания. 
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„Ай СиДжи Би " АД 

През октомври 2019 г. между „Български Енергиен Холдинг" ЕАД и Европейската инвестиционна банка е 
сключен Договор за финансиране за изграждане на газопровод ЮВ на стойност 109.9 млн. евро с обезпечение 
държавна финансова гаранция от Република България, Гаранционното споразумение за която е ратифицирано 
от Народното събрание. Заемът се предоставя на „Български Енергиен Холдинг" ЕАД, като акционер в „Ай 
Си Джи Би" АД. От своя страна БЕХ ЕАД прехвърля заемното финансиране на проектната компания чрез 
Договор за акционерен кредит от октомври 2019 г. в същия размер, при същите финансови условия, заложени 
в споразумението с Европейската инвестиционна банка и без допълнителен марж за „Български Енергиен 
Холдинг" ЕАД. На 17 август 2020 г. е усвоен първи транш в размер на 30 млн. евро при следните условия: 
плащане на лихва два пъти годишно в размер на 0.259%, пет години гратисен период за плащания по 
главницата, плащане на главница два пъти годишно, като последната вноска е дължима на 17 август 2045 г.На 
18 януари 2021 г. е усвоен втори транш по Договор за финансиране за изграждане на газопровод IGB с 
Европейската инвестиционна банка в размер на 30 млн. евро и сумата е предоставена на „Ай Си Джи Би" АД 
по Договор за акционерен кредит. Лихвата е в размер 0.237% платима два пъти годишно, а срокът за връщане 
на сумата е до 18 януари 2046 г. На 1 декември 2021 г. е усвоен трети транш по Договор за финансиране за 
изграждане на газопровод IGB с Европейската инвестиционна банка в размер на 30 млн. евро и сумата е 
предоставена на „Ай Си Джи Би" АД по Договор за акционерен кредит. Лихвата е в размер 0.612% платима 
два пъти годишно, а срокът за връщане на сумата е до 1 декември 2046 г. Към 31 март 2022 г. вземането е в 
размер на 176,191 хил. лв. и няма просрочени вземания, 

„ Мини Марица-изток " ЕАД 

На 15 септември 2020 г. е сключен договор за заем за финансиране на дейността на „Мини Марица-изток" 
ЕАД в размер на 55,000 хил. лв. Усвояването на заема става за срок от 16 месеца от датата на подписване на 
договора срещу представяне на писмено искане от заемополучателя. След усвояване на сумата, срокът за 
погасяване на заема е 96 месеца, след изтичане на 16 месеца гратисен период, при годишен лихвен процент 
4,61%. През 2021 г. за усвоени и погасени средства в размер на 20 млн. лв. Към 31 март 2022 г. няма 
задължение по договора и той е с изтекъл срок. 

„ Булгаргаз " ЕАД 

На 25 февруари 2022 г., въз основа на протоколно решение от 23 февруари 2022 г. на Съвета на директорите 
на „Български Енергиен Холдинг" ЕАД и протоколно решение от 25 февруари 2022 г. на Министъра на 
енергетиката е сключен договор за кредит между „Български Енергиен Холдинг" ЕАД и „Булгаргаз" ЕАД под 
формата на кредитна линия, с цел подсигуряване обслужването на ангажиментите на дружеството по 
договора с ООО „Газпром Експорт" за доставка на природен газ за България, при следните условия: 

- Лимит: 200,000,000 (двеста милиона) лева; 
- Срок на действие: 12 месеца от датата на сключване на договор за краткосрочна кредитна линия; 
- Лихвен процент: 3.23% годишно върху усвоената сума. 

Към 31 март 2022 г. размерът на вземането е 189,591 хил. лв. и няма просрочени вземания. 

С протокол от 23 март 2022 г. на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг" ЕАД е взето 
решение за сключване на договор за кредит между „Български Енергиен Холдинг" ЕАД и „Булгаргаз" ЕАД 
под формата на кредитна линия, с цел изпълнение на наложени допълнителни задължения на „Булгаргаз" 
ЕАД за обслужване на обществото със заповед №Е-РД-16-168 от 17.03.2022 г. за изменения и допълнения 
към заповед №Е-РД-16-129 от 28.02.2022 г. и заповед №Е-РД-16-ПЗ от 24.02.2022 г. на Министъра на 
енергетиката, при следните условия: 

- Лимит: 40,000,000 (четиридесет милиона) лева; 
- Срок на действие: 12 месеца от датата на сключване на договор за краткосрочна кредитна линия; 
- Лихвен процент: 3,23% годишно върху усвоената сума 

Към датата на издаване на отчета договор между двете дружества не е сключен, 

17. Справедлива стойност на финансови инструменти 

Дружеството групира финансовите активи, отчитани по справедлива стойност в три нива въз основа на 
значимостта на входящата информация, използвана при определянето на справедливата стойност на 
финансовите активи и пасиви. Йерархията на справедливата стойност включва следните нива: 

1 ниво: пазарни цени (некоригирани) на активни пазари за идентични активи или пасти; 
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2 ниво: входяща информация, различна от пазарни цени, включени на ниво 1, която може да бъде 
наблюдавана по отношение на даден актив или пасив, или пряко (т, е. като цени) или косвено (т. е. на база 
на цените); и 

3 ниво: входяща информация за даден актив или пасив, която не е базирана на наблюдавани пазарни 
данни. 

Даден финансов актив или пасив се класифицира на най-ниското ниво на значима входяща информация, 
използвана за определянето на справедливата му стойност. 

Финансовите активи, оценявани по справедлива стойност в междинния съкратен индивидуален отчет за 
финансовото състояние, са групирани в следните категории съобразно йерархията на справедливата стойност: 

Ниво ] 

31 март 31 декември 
2022 г. 2021 г. 
хил. лв. хил. лв. 

566 566 

Български 
Енергиен 
Холдинг 

Финансови активи по справедлива стойност 
в друг всеобхватен доход 
Борсово търгувани акции 

Методите и техниките за оценяване, използвани при определянето на справедливата стойност, не са 
променени в сравнение с предходния отчетен период. Дружеството притежава 6,041 броя акции на Трансгаз 
С.А., Румъния, които се търгуват на Румънската фондова борса. Инвестицията е класифицирана като 
финансов актив на разположение за продажба и е представена в български лева. Справедливите стойности се 
определят на база на публикуваните котировки на цени на активен пазар към 30 юни и 31 декември. 

Ниво 3 

31 март 31 декември 
2022 г. 2021 г. 

хил. лв. хил. лв. 
Финансови активи по справедлива стойност 
в друг всеобхватен доход 
Акции, които не са борсово търгувани и не са базирани на 
наблюдавани пазарни цени 

Дружеството притежава 10,000 бр. поименни акции от „Балкангаз 2000" АД, гр. Ботевград, с номинална 
стойност 1 (един) лев за всяка акция. Дружеството е със записан и внесен капитал в размер на 903 хил. лв. 
„Български Енергиен Холдинг" ЕАД (предишно наименование „Булгаргаз" ЕАД) е акционер от създаването 
на дружеството през 2000 г. 

Справедливите стойности се определят към 30 юни и 31 декември съгласно МСФО 13 като се използва ниво 
3 на йерархията на справедливите стойности. 

18. Безналични сделки 

През представения отчетен период Дружеството не е осъществявало инвестиционни и финансови сделки, при 
които не са използвани пари или парични еквиваленти и които не са отразени в отчета за паричните потоци. 

19. Поети ангажименти, условни активи и условни пасиви 

В нормалния ход на дейността за Дружеството възникват съдебни спорове и искове. Според ръководството 
на Дружеството разходите, необходими за разрешаване на тези спорове и искове, няма да окажат съществено 
влияние върху финансовата позиция и паричните потоци в бъдещи финансови периоди. 
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Производства от Европейската комисия срещу „Български Енергиен Холдинг" ЕАД 

Срещу „Български Енергиен Холдинг" ЕАД и дъщерните му дружества са образувани две производства от 
Европейската комисия за евентуална злоупотреба с господстващо положение - Дело АТ.39767 - ВЕН 
Electricity и Дело АТ.39849 - ВЕН Gas. 

Дело СОМР/В1/АТ. 39767 ВЕН Electricity 

Делото има за предмет евентуално нарушение на чл. 102 от ДФЕС във връзка с включването на териториални 
ограничения в договорите за доставка, сключени от дъщерни дружества на „Български Енергиен Холдинг" 
ЕАД - „Национална Електрическа Компания" ЕАД, „АЕЦ Козлодуй" ЕАД и „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, на 
пазара за електрическа енергия на едро в България, през периода септември 2008 г. - март 2013 г. 

Производството е образувано през 2012 г. с оглед приемането на решение по глава 3 (членове 7-10) от 
Регламент 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, 
предвидени в членове 81 и 82 от ДЕО (членове 101 и 102 ДФЕС). 

С Решение С(2015) 8860 от 10 декември 2015 г. по дело АТ.39767 БЕХ-Електричество, ЕК утвърди като 
правно обвързващи Ангажиментите за период от пет години от началната дата на опериране на пазар „ден-
напред", предложени от „Български Енергиен Холдинг" ЕАД, „Национална Електрическа Компания" ЕАД, 
„ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, „АЕЦ Козлодуй" ЕАД и „Българска независима енергийна борса" ЕАД и 
прекрати производството. 

С Решение на Европейската комисия С(2016) 2246 от 12.04.2016 г. бе одобрен Контролиращ управител -
„АДВОЛИС", който изпълнява функции по контрол на текущото управление на „Българска независима 
енергийна борса" ЕАД и оперирането на платформата пазар „ден-напред", съгласно условията и 
задълженията, свързани с Решението на ЕК. 

На 22 април 2016 г. между на „Български Енергиен Холдинг" ЕАД и „АДВОЛИС" е сключен Мандат за 
Контролиращ управител в съответствие с поетите Ангажименти по дело АТ.39767 БЕХ-електричество за срок 
от 5 години от датата на стартирането на платформата Ден напред (19 януари 2016 г.). 

Съгласно Ангажиментите „Български Енергиен Холдинг" ЕАД поема задължението да отдели „Българска 
независима енергийна борса" ЕАД от структурата си и да прехвърли собствеността на капитала на „Българска 
независима енергийна борса" ЕАД. Крайният срок за прехвърляне на собствеността на „Българска независима 
енергийна борса" ЕАД е удължен от ЕК до 31 януари 2018 г. 

Смяната в собствеността на „Българска независима енергийна борса" ЕАД е вписана в Търговския регистър 
на 15 февруари 2018 г. 

В периода от създаването на „Българска независима енергийна борса" ЕАД до прехвърляне на собствеността 
й, дружеството се утвърди като ключов участник на електроенергийния пазар в страната. Важната роля на 
електроенергийната борса, доверието на българското правителство и участниците на пазара, както и 
ефективното й опериране и управление, я поставиха в основата на реформата за либерализиране на пазара на 
електроенергия в страната. 

Целенасочено се работи по интегриране на българския борсов пазар „ден напред" към възприетия на 
европейско ниво механизъм на Ценово обединение на регионите (Price Coupling of the Regions). 

В края на януари 2021 г. Контролиращият управител Адволис предостави на вниманието на Европейската 
комисия финален доклад по дело АТ. 39767 БЕХ-електричество, в който се посочва, че Ангажиментите по 
делото са спазени от БЕХ и дъщерните му дружества. 

Европейската комисия е приела финалния доклад на Контролиращия управител без забележка и е освободила 
Адволис от задълженията му на Контролиращ управител по делото с официално писмо от 22 март 2021 г. 

Дело СОМР/В1/А Т.39849 - ВЕН gas 

Делото има за предмет евентуално нарушение на член 102 от ДФЕС във връзка с твърдени действия на БЕХ 
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 България, като изрично или 
мълчаливо отказване на достъп на трети страни или забавяне; 
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• 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 1 - 10) от 
Регламент 1/2003. 

На 23 март 2015 г. ЕК издаде Изложение на възраженията (Statement of Objections). „Български Енергиен 
Холдинг" ЕАД и газовите му дъщерни дружества представиха съответните си отговори на ЕК 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. е прието решение от 44-тото Народно събрание (НС) на Република България за 
предприемане необходимите действия за приключване на Дело СОМР/В1/АТ.39849 - БЕХ Газ, с което НС 
подкрепя приключването на делото по реда на чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1/2003 без признаване на твърдените 
нарушения и без поемане на отговорност за тях, като бъдат изпълнени задълженията, произтичащи от 
евентуално забранително решение, включително относно евентуална финансова санкция. Към настоящия 
момент Европейската комисията не е взела официално решение за приключване на делото, включително 
относно евентуалния размер на финансовата 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 СОМР/В1/АТ.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 
СОМР/В1/АТ.39816 между ЕК и Газпром, 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 финансова санкция. 

На 17 декември 2018 г. Европейската комисия извести за прието Решение С(2018)8806 по Дело АТ.39849 
БЕХ-Газ, с което Европейската комисия наложи глоба на „Български енергиен холдинг" ЕАД (БЕХ), 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 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 декември 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 март 2019 г. ING Bank NV издава две необезпечени банкови гаранции в полза на ЕК за обща сума, равна 
на размера на глобата от 77,068,000 евро, както следва: 

банкова гаранция в размер на 51,379 хил. евро, покриваща 2/3 от общата сума на глобата, 
обезпечаваща задълженията на „Български Енергиен Холдинг" ЕАД и „Булгаргаз" ЕАД; 
банкова гаранция в размер на 25,689 хил. евро, обезпечаваща задължението на „Булгартрансгаз" ЕАД 
за наложената санкция. 

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. 

Общият съд обследва допълнителни документи и изисква информация с цел изясняване на всички приложени 
по делото обстоятелства. С писмо от 14 март 2022 г. Съдът изисква от Европейската комисия да предостави 
неконфиденциални версии на изброените от Съда документи. Очаква се отговор от Европейската комисия. 

Български 
Енергиен 
Холдинг 
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Български Енергиен Холдинг ЕАД 
Междинен съкратен индивидуален финансов отчет 
31 март 2022 г. 

Следва да се има предвид, че ако Общият съд реши да започне устната фаза от производството, председателят 
на Общия съд на ЕС определя датата на съдебното заседание за изслушване на устните състезания. Към 31 
декември 2021 г. няма определена дата за устно изслушване на страните. 

Правни искове 

Срещу Дружеството няма заведени значителни правни искове. 

20. Събития след края на отчетния период 
Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на финансовия 
отчет и датата на одобрението му за публикуване, с изключение на следните: 

Договор за заем между „АЕЦ Козлодуй" ЕАД и „Български Енергиен Холдинг" ЕАД в изпълнение на 
Постановление №28/10.03.2022 г„ изм. с Постановление №52/13.04.2022 г. и Решение №142/10.03.2022 г., 
изм. с Решение №224/13.04.2022 г. на Министерски съвет 

С подписано на 5 декември 2016 г. Споразумение за предоставяне на възмездна финансова помощ между 
Министерство на енергетиката и НЕК ЕАД Министерството на енергетиката предостави на НЕК ЕАД 
възмездна финансова помощ в размер на 601,617,133 евро (1,176,660,837 лв.) с цел изплащане на присъдените 
суми по арбитражното дело №ICC Case 18086/GZ/MHM с АСЕ. Съгласно условията на Споразумението НЕК 
ЕАД е задължен да възстанови еднократно по бюджета на Министерство на енергетиката получената 
възмездната финансова помощ в срок до 6 декември 2023 г. 

С Постановление №28/10.03.2022 г., изм, с Постановление №52/13.04.2022 г. и Решение №142/10.03.2022 г., 
изм, с Решение №224/13.04.2022 г. на Министерски съвет на Република България е взето решение да бъдат 
приети съответните изменения и допълнения в одобреното с Решение № 1024 на Министерския съвет от 2016 
г. Споразумение между министъра на енергетиката и „Национална електрическа компания" ЕАД за 
предоставяне на възмездна финансова помощ за изплащане на присъдените суми по арбитражно дело ICC 
Case 18086/GZ/MHM, предвиждащи предсрочно възстановяване в пълен размер на предоставената възмездна 
помощ. С Решение №224/13,04.2022 г. на Министерски съвет на Република България е одобрен анекса към 
Споразумение между министъра на енергетиката и „Национална електрическа компания" ЕАД като 
предоставената възмездна финансова помощ на НЕК ЕАД следва да бъде изплатена в срок до 15 април 2022 

На 14 април 2022 г., въз основа на протоколно решение от 21 март 2022 г. на Съвета на директорите на 
„Български Енергиен Холдинг" ЕАД и протоколно решение от 24 март 2022 г. на Министъра на енергетиката 
е сключен договор за заем (кредит) между „АЕЦ Козлодуй" ЕАД като заемодател и „Български Енергиен 
Холдинг" ЕАД като заемополучател, при следните условия: 

- Размер на заема - до 350,000,000,00 лева {триста и петдесет милиона лева); 
- Пазарен лихвен процент - 1,66% годишна лихва; 

Срок на действие - 12 месеца от датата на сключване на договора; 
- Гратисен период за плащания по главницата - 6 месеца от датата на сключване на договора; 

Срок за погасяване на усвоената сума - 6 месеца след изтичане на гратисния период за плащания по 
главницата; 

Договор за заем между „ Български Енергиен Холдинг " ЕАД и „ Национална Електрическа Компания " ЕАД в 
изпълнение на Постановление №28/10.03.2022 г., изм. с Постановление №52/13.04.2022 г. и Решение 
№142/10.03.2022 г., изм. с Решение №224/13.04.2022 г. на Министерски съвет 

В изпълнение на Постановление №28/10.03.2022 г.„ изм. с Постановление №52/13.04.2022 г. и Решение 
№142/10.03.2022 г., изм. с Решение №224/13.04.2022 г. на Министерски съвет, на 14 април 2022 г., въз основа 
на протоколно решение от 21 март 2022 г. на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг" ЕАД 
и протоколно решение от 24 март 2022 г. на Министъра на енергетиката е сключен договор за заем между 
БЕХ ЕАД като заемодател и НЕК ЕАД като заемополучател, при следните условия: 

- Размер на заема - до 700,000,000.00 лева (седемстотин милиона лева); 
- Пазарен лихвен процент - 2.44% годишна лихва; 
- Срок на действие - 33 месеца от датата на сключване на договора; 
- Гратисен период за плащания по главницата - 12 месеца от датата на сключване на договора; 
- Срок за погасяване на усвоената сума — 21 месеца след изтичане на гратисния период за плащания по 
главницата. 
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