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Компания

Вид членство

1.

„Автометан” ООД

Пълноправен член

2.

„Аресгаз” ЕАД

Пълноправен член

3.

„Булгартрансгаз” ЕАД

Пълноправен член

4.

„Витоша газ“ ЕООД

Пълноправен член

5.

„Газтехника” ЕООД

Пълноправен член

6.

„КОМЕКЕС” АД

Пълноправен член

7.

„Мега Електроникс-АП” ООД

Пълноправен член

8.

„Овергаз Инженеринг“ АД

Пълноправен член

9.

„Овергаз Инк“ АД

Пълноправен член

10.

„Овергаз Мрежи” АД

Пълноправен член

11.

„Овергаз Сервиз” АД

Пълноправен член

12.

„Овергаз Техника” АД

Пълноправен член

13.

„ТАСИ” ООД

Пълноправен член

14.

„АКВАСТАР-СИС" OOД

Асоцииран член

15.

„Аутдор Трейдинг“ ЕООД

Асоцииран член

16.

„Вестител БГ” АД

Асоцииран член

17.

„Газтек БГ” АД

Асоцииран член

18.

„Газо-енергийно дружество – Елин Пелин” ЕООД

Асоцииран член

19.

„Галко“ АД

Асоцииран член

20.

ЕЙЧ ТИ АЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Асоцииран член

21.

„Овергаз Директ“ ООД

Асоцииран член

22.

„Пластек” ООД

Асоцииран член

23.

„Тобо газ” ЕООД

Асоцииран член

24.

„Топломакс” ООД

Асоцииран член

25.

"Свиленград-газ" АД

Асоцииран член

26.

„Си Ен Джи Екогаз” АД

Асоцииран член

27.

„ХоумГаз“ ЕООД

Асоцииран член

28.

„ЦЕРБ – Център за контрол на метала“ ЕООД

Асоцииран член

29.

Александър Александров

Асоцииран член

30.

Александър Катанчевич

Асоцииран член

31.

Кап. Бранимир Трифонов

Асоцииран член

32.

Георги Жайгаров

Асоцииран член

33.

Георги Николов

Асоцииран член

34.

Димчо Сяров

Асоцииран член

35.

Емил Езекиев

Асоцииран член

36.

Емил Цанов

Асоцииран член

37.

Ефросима Занева-Добранова

Асоцииран член

38.

Гл. ас. Д-р. Инж. Лъчезар Георгиев

Асоцииран член

39.

Любчо Русев

Асоцииран член

40.

Любомир Денчев

Асоцииран член

41.

Малин Езекиев

Асоцииран член

42.

Мартин Бояджиев

Асоцииран член

43.

Милослав Кацаров

Асоцииран член

44.

Найден Петков

Асоцииран член

45.

Николай Занев

Асоцииран член

46.

Росен Загоров

Асоцииран член

47.

Руси Славов

Асоцииран член

48.

Светослав Иванов

Асоцииран член

49.

Слав Николов

Асоцииран член

50.

Пенко Ефремов

Почетен член

51.

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"

Член с качество на
наблюдател
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Т. I от Дневния ред
Приемане на отчет на Управителния съвет
за дейността на Сдружението през 2021 г.
Докладва: Светослав Иванов
Председател на Управителния съвет
През 2021 г. пандемията от COVID-19 продължи да бъде част от нашето
ежедневие и да влияе на обществения живот и развитието на икономиката.
Газовият сектор в България се адаптира, аклиматизира и намери начини да
генерира успехи. През 2021 г. Сдружението изготви и разпространи над 20
официални писма, предложения и становища по нормативни, регулаторни и
стратегически документи. През годината бе воден активен диалог и
сътрудничеството с различни институции – министерства, комисии към
Народното събрание, Комисия за енергийно и водно регулиране и други
институции на държавната администрация с цел създаване на по-благоприятна
търговска среда на пазара на природен газ и развитие на лоялна конкуренция,
прозрачност и отворен достъп в енергийния сектор, и в частност на пазара на
природен газ. Към настоящия момент в Българска асоциация „Природен газ”
(БАПГ) членуват 28 юридически и 23 физически лица, които са се посветили на
нелеката задача заедно да създадат благоприятна среда за насърчаване на
процеса на газификация в България.
Равносметката за 2021 г. от проектите на БАПГ, които са реализирани в
рамките на календарната година е следната:
a. Следните проекти, по които БАПГ е изпращала свои предложения за
реализиране на проекти и изменения на нормативната уредба, някои от които
са вече приети:
1. Позиция на БАПГ до Комисии в НС и Зам.министър-председател на Р
България относно проект на Закон за индустриалните паркове;
2. Становище до Министерство на икономиката по проект на Постановление за
изменение и допълнение на Наредба за реда за оправомощаване на лица за
проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол;
3. Предложение до КЕВР за изменение на Наредба за регулиране на цените на
природния газ;
4. Позиция до МЕ относно Превантивен план за действие и План за действие
при извънредни ситуации за гарантиране сигурността на доставките на
природен газ;
5. Предложение до Служебния зам.министър-председател за подобряване на
Плана за възстановяване и развитие на Р България;
6. Предложение до МФ за Директива на Съвета за изменение на Директива
2003/96/ЕО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за
данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията;
7. Предложение до Министър-председателя на Р България относно
повишаване на цените енергоносителите и необходимост от еднакво третиране
на потребителите на енергия;
8. Становище относно предложения на Българска газова асоциация за
коригиращи действия - промяна в Закона за обществените поръчки в частта,
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регламентираща
възлагането
на
обществени
поръчки
разпределение и снабдяване от краен снабдител с природен газ;

с

предмет

9. Предложение до МЕ за намаляване на въглеродния отпечатък на България
чрез ускорена газификация.
b. Работата върху следните проекти изостава:
1. Разработването на маркетингова концепция на асоциацията;
2. Проект „Единна база данни на газовата индустрия в България”.
През 2021 г. БАПГ подаде жалба до ВАС срещу член 13, алинея 5 от Наредба
№ 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ в ред. към ДВ,
бр. 95 от 03.12.2019 г. Образувано беше дело № 4040/2021 г. До момента по
делото имаше две открити съдебни заседания, като също така беше допусната
съдебно-икономическата експертиза, поискана от БАПГ. Следващото съдебно
заседание е насрочено за 28.09.2022 г., като се очаква тогава да бъде
изслушано и заключението на вещото лице по експертизата.
Особено сме щастливи, че имахме едно по-активно лято. Успяхме да проведем
няколко събития в присъствена форма и да се видим и поздравим отново
лично. През 2021 г. са проведени четири редовни и едно неприсъствено
заседание на Управителния съвет на Асоциацията. Редовните събрания са
предварително предвидени и одобрени с приетия през 2020 г. график за
провеждане на заседания на УС. В края на м. октомври се състоя извънредно
заседание на Управителния съвет с цел приемане на становище относно
значителното повишение цените на природния газ на регулирания пазар.
Общото събрание на членовете на Сдружението е заседавало веднъж, като
гласуваните от него решения са изцяло изпълнени. Предвид обявеното
извънредно положение в страната и по света, забраната за публичните
мероприятия и събирания и с цел запазване здравето и живота на хората
Управителният съвет единодушно реши годишното Общо събрание на
членовете на бъде провеждено на 17 септември 2021 г. в гр. София.
Мероприятието бе открито от председателя на Асоциацията г-н Светослав
Иванов, който приветства участниците и докладва отчета за дейността на
Управителния съвет за 2020 г., както и основните направления на дейността
през 2021 г. По време на заседанието бе приет годишния финансов отчет на
Сдружението за 2020 г., беше разгледано и одобрено изпълнението на отчета
на бюджета за 2020 г. и плана на бюджета на Сдружението за 2022 г., отчета на
Контролния съвет за 2020 г. и отчета за дейността на "Български газов център"
ЕАД за 2020 г.
Нека да се спрем на някои по-важни моменти от работата на БАПГ през
изминалата година:
През м. януари БАПГ представи своето трето „Комюнике за ангажираност“
(COE) към Глобалния договор на ООН. С него еднозначно потвърждава
подкрепата си за Глобалния договор на ООН и неговите десет принципа в
областта на правата на човека, трудовите норми, околната среда и борбата с
корупцията.
Асоциацията ще продължи да подкрепя и да развива тези принципи за
насърчаване на по-благоприятна търговска среда на пазарана природен газ и
развитие на лоялна конкуренция, прозрачност и отворен достъп в енергийния
сектор и в частност на пазара на природен газ.
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В третото Комюнике за ангажираност са описани дейностите, които
Сдружението е извършило в подкрепа на Глобалния договор на ООН и
неговите цели и принципи в периода 2019 - 2020 г. Всички те неминуемо
допринасят за успешно постигане на новата „зелена“ реалност - конкурентна,
нисковъглеродна и кръгова икономика в Европа с хоризонт 2050 г. Комюникето
на БАПГ е публикувано на уебсайта на Глобалния договор на ООН.
По време на конференция на Македонската мрежа по европейски проект за
намаляване на корупцията в държавния и частния сектор „Enhance Integrity and
Reduce Corruption in State and Private Business Sector“, проведена в началото на
годината, БАПГ бе дадена за пример от колегите от Българската мрежа на ГД
на ООН като браншова организация, която прилага етични принципи за
противодействие на корупцията. БАПГ има прозрачна дарителска политика и
практики, активно повдига пред представителите на държавната власт актуални
въпроси, свързани с лоши практики и законови злоупотреби на пазара с
природен газ.
В края на март 2021 г. БАПГ сключи рамково споразумение за сътрудничество с
БАН с предмет на дейност изследване режими на работа на експериментална
твърдоокисна система за когенерация на електричество и топлина /горивна
клетка/. В момента в Европа се инсталират първите три хиляди системи за когенерация чрез горивни клетки за автономно захранване на еднофамилни
къщи. В рамките на национална научна програма “Нисковъглеродна енергетика
за транспорта и бита“ Е+ бе изпратено запитване до фирми участващи в
проекта РАСЕ за възможността България да закупи една инсталация работеща
с твърдооксидна горивна клетка за демонстрационни цели. БАПГ предложи
подходящо място, отговарящо на изискванията на производителите съгласно
проекта РАСЕ. Площадката беше одобрена след изпращане на технически
данни и снимков материал. Тя се намира в демонстрационната сграда за
устройства работещи на природен газ в Бояна, принадлежаща на „Овергаз
мрежи“ АД – един от членовете на Асоциацията. Мястото позволява освен
мониторинг на работната система, широко разпространение, демонстрации и
обучение, което отговаря на Работната програма по Е+. На мястото е изградена
газова инсталация за присъединяване на системата. През м.октомври 2021 г. е
монтирана и въведена в екплоатация предоставената горивна клетка и
предстои едногодишен мониторинг на параметрите и функционалностите й за
работа.
На 12 ноември 2021 г. БАПГ техническа кръгла маса съвместно с Хъниул
България и ЕСРИ България организираха хибридна техническа кръгла маса по
актуални проблеми. Темата, която събра участниците бе „Проблеми на
проектирането и изграждането на технически инфраструктури в урбанизираните
територии“.
Дискусиите бяха разпределени в две Пленарни сесии с тематика:
Нормативни правила и законови разпоредби при проектиране и изграждане на
инженерна инфраструктура;
Новости в информационните среди и технологиите при газовите и водни
инфраструктури.
Акцент в семинара бяха цифровите технологии облекчаващи процесите на
проектиране на градската инфраструктура. В рамките на мероприятието
мениджъри и академични хора от водещи в своите направления организации
представиха актуална информация и технологии по въпросите свързани с
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проектиране, изграждане и експлоатация на газова и водна инфраструктура,
целта на които е повишаване на ефективността в компаниите, качеството на
услугата и възможности за подобряване на себестойността в секторите.
Участваха на живо над 30 участника и толкова се включиха чрез онлайн
платформа на „БГЦ“ ЕАД.
През м. декември БАПГ и Българската Петролна и Газова Асоциация (БПГА)
изпратиха съвместно становище по повод предложението на Европейската
комисия за Директива на Съвета за изменение на Директива 2003/96/ЕО
относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно
облагане на енергийните продукти и електроенергията. То бе адресирано до
президента, премиера, министри, омбудсмана, лидерите на политическите
партии и ръководствата на медиите в България. С посочените промени се
предвижда многократно увеличаване на акциза върху енергийните продукти,
което ще доведе до инфлация, неконкурентност на българската икономика и
намаляване на потреблението. В изпратеното писмо призовахме всички
български институции, политически партии и медии да участват в изготвянето
на единна национална позиция по поставените в писмото въпроси, като до
нейното приемане Република България категорично да се противопостави и да
не допуска да бъде обвързана от евентуално изменение на Директива
2003/96/ЕО.
В края на отчетния период, по покана на Министерство на енергетиката, г-н
Светослав Иванов взе участие в преговорите за предоставяне на помощи за
крайните потребители на природен газ. Председателят на БАПГ подробно
представи предложение за компенсаторен механизъм за потребителите на
природен газ и описва предимствата от по-масово използване на газа, както и
направи предложения за промени в средата, с цел създаване на свободен и
ликвиден пазар на природен газ. Той заяви, че експертният потенциал на
Асоцицията не веднъж е бил ефективен инструмент за превантивно решение
на много проблеми в сектор природен газ.
На 14 декември (вторник) 2021 г., чрез платформата ZOOM Webinars се
проведе събитието на списание „Ютилитис“ „Природен газ – перспективи за
България“, което бе спонсорирано от БАПГ. Природният газ е не само преходно
гориво, но и гориво на настоящето и бъдещето. Това каза председателят на
БАПГ Светослав Иванов по време на онлайн дискусията. Като доказателство за
това мнение той даде за пример търсенето на природен газ на европейските и
световни пазари. Освен това много важен въпрос е с какво гориво да се
произведе електроенергията, отбеляза той.
"Ако искаме България да догони поне някои от държавите от ЕС по отношение
на степен на газификация, би трябвало в страната да се газифицират поне
около 1 милион български домакинства, а това би означавало отпадане от
необходимостта от 2500 мегавата инсталирани електрогенериращи мощности",
каза Иванов. Той изтъкна, че по този начин ще се намалят и загубите на
първична енергия.
БАПГ отново бе партньор на конференция, посветена на Географските
информационни системи (ГИС). Мероприятието се проведе на 17 ноември на
живо. Присъствената конференция събра повече от 800 участници от цялата
страна, представители на почти всяка една сфера на икономиката у нас, за
което допринесе и партньорството на БАПГ. Основен акцент в програмата на
конференцията беше използването на ГИС за подпомагане изпълнението на
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Зелената сделка. Работата с висококачествени геопространствени данни и
знания са в основата на постигането на амбициите на ЕС в областта на
околната среда и климата. По време на конференцията бяха демонстрирани и
актуални ГИС проекти, реализирани в различни сфери в България.
През 2021 г. Асоциацията е финансирала следните разработки на „Български
газов център” ЕАД на теми:
- Софтуер за оразмеряване на газови инсталации
Програмният продукт позволява оразмеряване на индивидуални битови газови
инсталации на основание на заложена мощност на газовите уреди, дължина на
газопроводната инсталация и броя на използваните фитинги в нея.
Разработеният модел се основава на актуални данни за качеството на газа
използван в България и заложени стандартни диаметри на медни тръби за
газови инсталации (БДС ЕN 1055).
Заложената скорост на газа и загуби на налягане определят оптималният
диаметър на газопровода и са в съответствие с добрите газови практики,
правила и методики в инсталаторския сегмент на газовата индустрия.
Софтуерът е достъпен на следния линк:
https://bgc.bg/pages.php?pid=25&pid_index=1&lang=bg
- Система за дистанционно управление на потока в газоразпределителните
мрежи
Предвиденото проектно решение дава възможност за своевременно
дистанционно затваряне на спирателен кран от ГРМ. Изпълнено е за
управление на стандартни спирателни кранове за подземно полагане в ГРМ.
Има възможност за интегрирането му в изградени SCADA системи и дава
възможност за управление, наблюдение на моментното състояние на
съоръженията, архив и анализ на данни;
- Изследване поведение на горивна клетка;
Това са само някои от множеството дейности и инициативи, които успяхме да
реализираме в рамките на изминалата календарна година. Темите върху, които
ще се фокусираме в нашата бъдеща работа, които са от особена важност за
Европа са: Зелената сделка и енергийна ефективност, устойчивост, иновации,
дигитализация, законодателство, осигуряване на кадри и обучение на
специалисти и др.
Бихме искали да изразим сърдечни благодарности към фирмите членове на
БАПГ за доверието и подкрепата и да благодарим на всички партньори за
ползотворното сътрудничество. Отчитайки всички предизвикателства и
перспективи, които COVID-19 неминуемо донесе вярваме, че нашето
сътрудничество безспорно ще допринесе за постигането на свободен,
конкурентен и ликвиден газов пазар в полза на цялото ни общество.

Проект на решение:
Общото събрание на членовете на Сдружението приема
Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2021 г.

отчета

на
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Т. II от Дневния ред
Приемане на отчет на Контролния съвет за дейността
на Сдружението през 2021 г.
Докладва: Димитър Тойчев
Председател на Контролния съвет
Съгласно правомощията, определени от Устава на БАПГ, през отчетния период
дейността на Контролния съвет (КС) е била насочена основно в три
направления:
1) Извършване на проверка на изпълнението на бюджета на Асоциацията;
2) Текущо изпълнение на приходната част на плана на бюджета за 2022 г. към
датата на настоящото заседание.
3) Извършване на текущи проверки и контрол върху дейността на Управителния
съвет.
На основата на извършените проверки, констатациите на Контролния
съвет са следните:
1. По работата на Управителния съвет (УС)
През отчетния период УС е провел общо 5 заседания – 4 редовни и 1
извънредно. Заседанията са провеждани през всеки трети месец, както е и
определено от Устава на БАПГ. Всяко заседание е провеждано при наличието
на необходимия кворум, като решенията са вземани с мнозинство от гласовете.
На почти всички заседания на УС са присъствали и председателят и членовете
на КС.
УС е разглеждал въпроси и е вземал решения по управлението на текущата
дейност на асоциацията изключително в рамките на предоставените от Устава
правомощия. Всички взети от него решения са в съответствие с
разпорежданията на Устава на БАПГ и в интерес на нейните членове.
КС не е констатирал решения на УС, които да са противоречали на законите и
Устава на БАПГ, както и такива, които да са спрени или отменени от
правораздавателни органи.
КС не е констатирал пропуски относно своевременното уведомяване на
членовете на УС за насрочените заседания и предоставянето на писмени
материали по дневния ред, по отчитането на резултатите от гласуванията и по
водене на протоколите. Председателят на КС своевременно е бил запознаван с
всички материали, внасяни за обсъждане в УС на БАПГ.
В резултат на цялостната работа на УС, през периода са проведени поредица
от важни за бизнеса срещи и инициативи, присъединили са се нови членове.
Членовете на контролния съвет са участвали на всички заседания на
управителния съвет на сдружението.
2. По годишните счетоводни отчети и финансовото състояние на БАПГ
•
През отчетния период финансово-счетоводната дейност на БАПГ се е
осъществявала при спазване на основните принципи на Закона за
счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети на малки и
средни предприятия:
•
Има контрол по отчитане на всички приходи и разходи по изпълнение на
планираните програмни задачи.
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•
За отчетния период е извършван контрол при спазване на законовите
изисквания за това и са изготвяни протоколи.
•
В определените от закона срокове са изготвяни всички документи по
годишните счетоводни отчети за периода.
•
Отчетът за приходите и разходите включва приходите и разходите от
дейността на БАПГ.
•
Приходите от дейността се формират от получен членски внос.
•
Разходите на БАПГ са основно за финансиране на проекти, за
материали, възнаграждения и осигуровки.
3. Изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2021 г.
Изпълнението на бюджета за 2021 г. е представено в Приложение 1.
Проверката на изпълнението на бюджета за 2021 година се извърши на база
финансово счетоводната документация за 2021година.
Приходи :
През 2021 година се наблюдава намаление на постъпленията от членски внос
спрямо 2021 година с 10,84% поради отпадането на членове на БАПГ.
Изпълнението на плана за приходите въз основа на издадените през 2021 г.
фактури за членски внос е в размер на 99%.
Към 13.05.2022 г. неплатеният членски внос за 2022 г. и предходни години е в
размер на 5000.00 лева. Задълженията на членовете не платили членски внос
са посочени в таблица 1:.
Таблица 1
Контрагент Контрагент Име № фактура
49
БРАНИМИР ТРИФОНОВ 0000000771
53
ПЛАСТЕК ООД
0000000691
53
ПЛАСТЕК ООД
0000000778
76
АКВАСТАР СИС ООД
0000000741
83
ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ
0000000758
90
ХОУМГАЗ ЕООД
0000000750
93
Александар Катанчевич 0000000774

Дата фактура
24.01.2022
20.01.2021
24.01.2022
24.01.2022
24.01.2022
24.01.2022
24.01.2022

Салдо
50,00
300,00
300,00
300,00
50,00
300,00
50,00

Разходи :
Разходите през 2021 година са в размер на 50 893 лв., или с 39 827 лв.
(43,9%.) по-малко от планираните.
През годината не са разходвани
комитетите в размер на 3 000 лв.

планираните

разходи за работа на

Реализирана е икономия на разходи в размер на 36 827 лв., в това число за :
Конференции и семинари/ членски внос и др – 5 080 лв.
Годишно общо събрание на БАПГ – 11 866 лв.
Възнаграждения на изпълнители по договори – 967 лв.
Материали, консумативи, други външни услуги – 794 лв.
Финансиране БГЦ ЕАД - 18 1200лв

10

Разходите по другите статии от бюджета са в рамките на планираните
стойности.
От извършената проверка се налагат следните изводи:
1.
Счетоводната дейност през 2021 г. е извършвана в съответствие
със законовите и подзаконовите нормативни документи и няма установени
незаконосъобразни и неприсъщи разходи;
2.
Всяко движение на парични средства е надлежно документирано с
необходимите счетоводни документи;
4. Текущо изпълнение на приходната част на плана на бюджета за 2022
От началото на годината до 13.05.2022 година постъпленията от членски внос
са в размер на 44150 лв. или 90 % от планираните приходи.
Към 12.05.2022 г. неплатеният членски внос е в размер на 5 000лв. в това
число :
•
4700.00 лв. по фактури за членски внос от 2022 г.
•
300.00 лв. по фактури от предходни години.
Председател на КС: Димитър Тойчев
Членове:
проф. Георги Николов
Петър Шопов

Проект на решение:
Общото събрание на членовете на Сдружението приема отчета на Контролния
съвет за дейността на Сдружението през 2021 г.
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Т. III от Дневния ред
Приемане на основни насоки и програма
за дейността на Сдружението за 2022-2024 г.
Докладва: Светослав Иванов
Председател на Управителния съвет
Основните насоки на дейността на Сдружението за разглеждания период
включват четири приоритетни точки и те ще целеположат работата на БАПГ за
следващия отчетен период. Тези цели са свързани с основните проблеми пред
сектора и възможностите за тяхното разрешаване, а именно:
1. Газификацията – метод за подобряване на екологичната
обстановка и крайното енергийно потребление.
Осъществявайки процеса на газификация ГРД правят инвестиции за
подобряване на екологията, екологичната обстановка и качеството на въздуха
и инвестиции за оптимизиране на крайното енергийно потребление (КЕП) в
България. Това са сериозни проблеми за България, по които страната често е
получавала упреци от ЕК. За подобряване качеството на въздуха и повишаване
на ефективността на КЕП от години се изготвят предложения, които са
неефективни. Споделяйки практиките в Европа, членовете на БАПГ
нееднократно са представяли на вниманието на държавните институции
възможности за разрешаването на тези въпроси чрез създаване на пазар на
бели сертификати и зелени сертификати. Предприемани са много действия и
темата винаги е била част от дневния ред на заседанията на УС. Независимо
от това и въпреки промените в държавната администрация не е постигнат успех
в тази насока. В тази връзка трябва да се продължи диалога с компетентните
институции с оглед създаване на пазар за сертификати. Това ще позволи
създаване на инструмент в т.ч. финансов, за успехи в дейността на ГРД. Диалог
следва да бъде воден не само с традиционните партньори на БАПГ - Агенцията
за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), но и с пряко заинтересованите лица –
например кметове на общини, други неправителствени организации и т.н. За
успешното реализиране на този диалог е необходимо изготвяне на
предложения от страна на Сдружението и активно застъпничество за общите
интереси, включително и на европейско и международно ниво. Членовете на
БАПГ следва да обмислят и предоставят своите предложения как може да се
насърчи държавата да създаде пазар на бели и зелени сертификати.
2. Подобряване на административно-регулаторните режими,
които са приложими в сектор „Енергетика“.
Успешното развитие на енергийния пазар е функция от добросъвестната и
законосъобразна дейност на Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР) и качеството и изчерпателността на приеманите закони и подзаконови
нормативни актове. Основните проблеми, които могат да бъдат споменати са
свързани с регулацията на развитието на газовата инфраструктура и на т.нар.
преки присъединявания, гроздове, привилегировани потребители. Във
философски аспект тези проблеми имат много по-големи мащаби и поражения.
Във функционирането на всяка една обществено значима инфраструктура се
реализира чрез солидарността на едно общество. Това е пренебрегван
аргумент от страна на държавата и КЕВР. До този момент, според решенията
на съда, КЕВР действа в условия на автономна компетенция и съдът не се
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произнася по техни решения. Но от друга страна, няма нито един европейски
документ, в който да е отбелязано, че на енергийния пазар могат да
съществуват нелицензирани за дейност разпределение или пренос на енергия
предприятия, които притежават елементи на енергийна инфраструктура. В
България това е повсеместно. Съществуват елементи на газовата
инфраструктура, които са собственост на предприятия, които нямат общо с
енергетика. Отделно, тези елементи на инфраструктурата се предоставят за
използване и от други консуматори на енергия, което прави тезата, че по тях се
извършва дейност разпределение безспорна. Акт, който да разрешава
извършването на такива действия без лицензия не съществува. В тази връзка
БАПГ следва да работи активно за застъпничество за общите интереси,
включително и на европейско ниво – пред Европейската комисия. Удачен
способ за реализиране на тази точка от основните насоки на дейността на
Сдружението през периода 2022-2024 г. е предприемането на действия за
подаване на жалби за нарушаване на правото на Европейския съюз от страна
на България. Жалби следва да бъдат подавани до ГД „Енергетика” към ЕК от
името на Сдружението или от името на членове на БАПГ. По този начин
държавата и нейните институции ще бъдат притиснати да започнат да
изпълняват своите отговорности към обществото и административната
практика в сектор „Енергетика“ ще бъде приведена в съответствие с правилата
на правото на Европейския съюз.
3. Усъвършенстване на техническите и технологични стандарти
и изисквания за безопасност и ефективност на системите за
газоснабдяване и ползване на газ.
4. Подпомагането на създаване на специалисти в сектор
„Енергетика“ – обучение, квалификация и преквалификация.
Необходимо е БАПГ да продължи да работи активно за създаване на
специалисти в областта чрез помощта на дъщерното си дружество - „Български
газов център“ ЕАД („БГЦ“ЕАД). Следва да бъдат обединени усилията за
изготвяне на програми за средно професионално образование, включително и
за дуално обучение и програми за усъвършенстване на подготовката в
университетите. „БГЦ” ЕАД трябва да извършва обучение на бъдещи вишисти,
като крайната цел е „БГЦ“ ЕАД да получи акредитация, която да го постави
наравно с университетите в страната. Ръководството на БАПГ трябва да
одобрява програмите за придобиване, поддържане и повишаване на
квалификацията на „БГЦ” ЕАД и да дискутира теми относно необходимата
квалификация за участие на кандидатите, критериите за успеваемост на
участниците, начина на извършване на оценката. За постигането на тези
амбициозни цели следва да се ангажира и активното участието на
специалистите от отдел „Човешки ресурси” от отделните членове на
Сдружението. Несъмнено, от полза за реализирането на настоящата цел би
било активното участие на „БГЦ” ЕАД при реализацията на Стратегия за
развитие на професионалното образование и обучение в Република България
за периода 2021-2030 г., организиране и провеждане на обучения в страната.
Друга основна цел през периода 2022-2024 г. отново ще бъде да направим
природния газ достъпен до всички български граждани, които желаят да го
ползват като енергийна алтернатива и чрез БАПГ ще продължим да търсим
различни варианти, инструменти и средства за постигане на тази цел.
В рамките на периода 2022-2024 г. се надявам да продължим полезната
работа, осъществявана съвместно, за да приключим задачите, които не
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успяхме да завършим през изминалите години. Направлението, което не губи
своята актуалност, е подобряване на нормативната уредба, но от гл.т. на
отмяна на съществуващи неефективни норми. В тази връзка:
I. Комитет „Нормативна уредба” ще работи за усъвършенстване
нормативната уредба на обществените отношения в следните сфери:

на

a) Енергетика:
i.Разработване на проект на нов Закон за енергетиката/ Разработване и
обсъждане на изменения и допълнения към Закона за енергетиката в следните
направления:
а) регулиране на отношенията между газоразпределителните дружества
и клиентите на „гроздове”, намиращи се на лицензионната територия
(предоставяне на свободния капацитет на газопроводите, забрана за
присъединяване на нови клиенти, забрана за предоставяне на капацитет на
други лица, различни от газоразпределителните дружества);
б) ограничаване на практиката на преки присъединявания;
в) ограничаване на нетехническите загуби на природен газ чрез:
- предвиждане в Закона за енергетиката на законова делегация на
Комисията за енергийно и водно регулиране за приемане на Правила за
измерване на природен газ;
- създаване на методика за изчисление на прогнозно потребено
количество природен газ в случай на липсващ или неизправен уред за
търговско измерване.
г) приемане на изменения в ЗЕ, даващи правомощия на КЕВР да
регулира правилата (договорните условия), по които общественият доставчик и
преносните оператори предлагат услуги на своите клиенти;
д) отпадане на нормативните изисквания по ЗУТ и Закона за етажната
собственост, които изискват съгласието на 50+1 % от собствениците за
газификация (преминаване на газова тръба през общите части);
ii. Разработване и обсъждане на промени в Закона за индустриалните паркове,
които да защитят в максимална степен интересите на операторите на
газоразпределителни мрежи.
iii. Съдействие и активно участие за окончателно приемане от Министерски съвет
на Национална програма за ускорена газификация;
iv.Разработване на проект на Правила за снабдяване с природен газ от
обществения доставчик;
v. Продължаване на инициативата във връзка с предложения за изменение и
допълнение на Наредба №2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на
природния газ, както и Правилата за търговия с природен газ, направени през
2018 г.
b) Енергийна ефективност
i.Разработване на механизъм за свободна търговия с удостоверения за
енергийни спестявания (бели сертификати).
c) Устройствено
строителство:

планиране,

инвестиционно

проектиране

и
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i. Разработване и представяне на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, както и на други компетентни органи, на предложения за
актуализация на нормативната рамка на инвестиционното проектиране (в т.ч.
Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти, Наредба №8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на
технически проводи и съоръжения в населени места; Закон за управление на
етажната собственост; Закон за устройство на територията и др.).
d) Проектиране, изграждане, ползване и технически надзор над обектите
и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на
природен газ
i. Активно участие в работата по приемане на нов Закон за технически надзор.
Основна цел – отпадане на технически надзор на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор върху съоръженията с повишена опасност,
собственост на газоразпределителните дружества.
ii.Отпадане на изискването съгласно Наредба за техническите изисквания към
продуктите за изготвяне на работен проект за вътрешна газификация за котли
до 32-35 kW;
e) Метрология
i. Изготвяне на анализ и предложение за имение и допълнение на Наредбата за
средствата аз измерване, които подлежат на метрологичен контрол и Заповед
А-333/29.05.2014 г. за периодичността на последващите проверки на
средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, изменена
със Заповед А-791/30.09.2015 г., с цел увеличаване на продължителността на
периода за извършване на последващи проверки на разходомери за измерване
на количество природен газ;
ii. Активна работа за промяна на Приложение №1 към чл. 2 от Наредба за реда
за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които
подлежат на метрологичен контрол, с оглед разширяване на обхвата му и до
други средства за измерване.
f) Активна комуникация и участие в работни срещи с представители на
Министерство на енергетиката, Комисия за енергийно и водно
регулиране, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор,
както и други компетентни държавни органи.
g) Анализ на административните актове, издавани от Комисията за
енергийно и водно регулиране, както и други компетентни държавни
органи и изготвяне на становища, с оглед защита на интересите на
членовете на сдружението.
II. Работата на комитет “Устойчиво развитие” през периода ще бъде насочена
към изпълнение на следните основни дейности:
1. Подпомагане задължените лица членове на БАПГ при отчитане
изпълнението на целите за енергийни спестявния през новия период 2021 2027 г.;
2. Внедряване и обмяна на опит при прилагането на двете нови методики:
 Методика за доказване на енергийни спестявания в резултат на
енергийни консултации на домакинства, утвърдена със Заповед № Е-РД16-73/ 03.02.2021г. на министъра на енергетиката;
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 Методика за доказване на енергийни спестявания в резултат на
инсталиране на интелигентни системи за измерване и контрол (smart
meter) за домакинства, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-73/
03.02.2021г. на министъра на енергетиката.
3. Проучване на възможностите за декарбонизация на природния газ във
връзка с предстоящите промени в Европейската схема за търговия с емисии
(ETS) и включването на сградите в нея, както и изискванията на регламентите
на таксономията;
4. Проучване на възможностите за подпомагане на газификацията чрез
Европейските програми и фондове;
5. Участие в конференци, кръгли маси, изготвяне на становища и други
действия за информиране на на държавната администрация, общините и
крайните клиенти за потенциала на газификацията за повишаване на
енергийната ефективност, подобряване чистотата на атмосферния въздух и
изпълнение на националните цели в прехода към зелена икономика.
IV. Подкрепа на изследователската дейност на „Български газов център ЕАД”
за:
1. Разработване на Справочник на газовия инженер;
2. Изследване влиянието на водорода в газоснабдяването;
3. Изследване режим на работа на горивна клетка използваща прироедн газ етап 2;
4. Доклад - Анализ на системи за дистанционно отчитане потреблението на
природен газ:
И през разглеждания период ще продължим да утвърждаваме имиджа на
Асоциацията като най-представителна браншова организация в сектора на
природния газ в страната, ползваща се с доверието на бизнеса,
неправителствения сектор, институциите. Водещи за нас отново ще са
активната работа за изготвяне на становища по предложения за изменение и
допълнение на нормативната уредба на дейностите свързани с природен газ в
страната и активен диалог и съвместна работа с държавни и обществени
институции при разработването на позиции, свързани с приоритетите в
развитието на сектора.
Ще продължим активното сътрудничество с организациите, в които БАПГ
членува, за подобряване на бизнес климата и повишаване на
конкурентоспособността в газовия сектор и за споделяне на добри практики в
сферата на насърчаване на корпоративната социална отговорност.
Планираме да подобрим комуникацията с клиентите чрез създаване на
работен комитет, който да отговаря за изготвяне и разпространение на добри
практики във взаимоотношенията между участниците на пазара – доставчици,
клиенти и търговци. Промяната в общуването с клиентите ще доведе до
промяна в обществото, което разбира, че в действителност доставчикът на
инфраструктурна услуга не е негов враг, а дългосрочен партньор. И това не е
свързано с PR. По този начин ще институционализираме своите представи за
начина, по който трябва да изглеждат отношенията между търговец, клиент и
доставчици.
С настъпващата либерализацията на пазара на природен газ и с развиването
на неговата ликвидност се надяваме, че правото на избор по-бързо ще се
докаже като необходимата алтернатива пред липсата на конкуренция.
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Асоциацията осъзнава необходимостта от разнообразяване на членския ѝ
състав, чрез включване на лица, осъществяващи дейност като търговци на
природен газ. Участието на тези компании ще спомогне за постигане на целите
на БАПГ, а именно насърчаване на по-благоприятна търговска среда на пазара
на природен газ и развитие на лоялна конкуренция, прозрачност и отворен
достъп в енергийния сектор и в частност на пазара на природен газ. Ще търсим
партньори, споделящи тези наши ценности и готови да приобщят своите
услилия с останалите членове на Асоциацията.

Проект на решение:
Общото събрание на членовете на Сдружението приема основните насоки и
програма за дейността на Сдружението за 2022-2024 г.
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Т. IV от Дневния ред
Приемане на отчет на бюджета на Сдружението за 2021 г.,
актуализация на бюджета за 2022 г.
и проект на бюджет за 2023 г.
Докладва: Димитър Димитров
Счетоводител на БАПГ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 г.
НА
СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПРИРОДЕН ГАЗ
БУЛСТАТ 121021714, ГР. СОФИЯ, УЛ. "ФИЛИП КУТЕВ" 1

1

1

НАЧАЛНО САЛДО

2

ВХОДЯЩ ПАРИЧЕН ПОТОК
2.1 Постъпления от членски внос
2.2 Целеви фонд
2.3. Други

ОБЩО ВХОДЯЩ ПАРИЧЕН ПОТОК
3

2021г.

2021г.

План

Отчет

BGN
2

BGN
3

224 483

224 483

44 650

44 400

44 650

44 400

62 680

24 614

12 000
3 000
10 000

134

ИЗХОДЯЩ ПАРИЧЕН ПОТОК
3.1.Организация и съорганизация на
мероприятия в т.ч.
3.1.1. Годишно общо събрание на БАПГ
3.1.2. Комитети
3.1.3. Конференции и семинари/членски внос и др.
3.1.4.Целево финансиране Български Газов Център
ЕАД н т.ч.:
Разработване на Справочник на газовия инженер
Изследване влиянието на водорода в
газоснабдяването
Софтуер за проектиране на битови газови
инсталации
Онлайн семинар "Проблеми на проектирането на
съоръжения за преносната и транзитната система"
Система за дистанционно управление на потока в
газоразпределителните мрежи
Изследване поведение на горивна клетка

37 680
10 560

4920
19 560

6 360
3 120

3120

2 760

2760

8 160
6 720

8160
5520
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3.2 Възнаграждения на изпълнители по договор
в т.ч.
3.2.1. Асистент на Председателя на Асоциация
Природен Газ
3.2.2. Счетоводни услуги
3.2.3. Правни услуги
3.2.5. Други / осигуровки работодател

21 540

20 573

8 400
3 600
7 240
2 300

8 400
3 600
7 237
1 336

3.3. Материали, консумативи, други външни
услуги
3.3.1. Рекламни материали
3.3.2. Канцеларски материали
3.3.3. Други

2 500
1 000
500
1 000

1 706

3.4 Други

4 000

4 000

ОБЩО ИЗХОДЯЩ ПАРИЧЕН ПОТОК

90 720

50 893

ОПЕРАТИВЕН ПАРИЧЕН ПОТОК

-46 070

-6 493

НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК

178 413

217 990

756
950

Изготвил: Димитър Димитров, Счетоводен консултант БАПГ

ПЛАН НА БЮДЖЕТА ЗА 2022г. и 2023г.
СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПРИРОДЕН ГАЗ
БУЛСТАТ 121021714, ГР. СОФИЯ, УЛ. "ФИЛИП КУТЕВ" 1

1

1
2

НАЧАЛНО САЛДО
ВХОДЯЩ ПАРИЧЕН ПОТОК
2.1 Постъпления от членски внос
2.2 Целеви фонд
2.3. Други

3

ОБЩО ВХОДЯЩ ПАРИЧЕН ПОТОК
ИЗХОДЯЩ ПАРИЧЕН ПОТОК
3.1.Организация и съорганизация на мероприятия в т.ч.
3.1.1. Годишно общо събрание на БАПГ
3.1.2. Комитети

2022г.

2023г.

План

План

BGN
2

BGN
3

217 990 118 668

44 550

44 550

44 550

44 550

111 072

25 000

12 000
3 000

12000
3000
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3.1.3. Конференции и семинари/членски внос и др.
3.1.4.Целево финансиране Български Газов Център ЕАД н
т.ч.:
Разработване на Справочник на газовия инженер
Изследване влиянието на водорода в газоснабдяването
Изследване режим на работа на горивна клетка използваща
прироедн газ - етап 2
Доклад - Анализ на системи за дистанционно отчитане
потреблението на природен газ
Инжектиране на водород в газовата мрежа

45 000

10000

51 072
10 560
6 360

0

3.2 Възнаграждения на изпълнители по договор в т.ч.
3.2.1. Асистент на Председателя на Асоциация Природен Газ
3.2.2. Счетоводни услуги
3.2.3. Правни услуги
3.2.5. Други / осигуровки работодател

26 300
8 400
3 600
12 000
2 300

26 300
8 400
3 600
12 000
2 300

3.3. Материали, консумативи, други външни услуги
3.3.1. Рекламни материали
3.3.2. Канцеларски материали
3.3.3. Други

2 500
1 000
500
1 000

2 500

3.4 Други

4 000

4 000

143 872

57 800

ОБЩО ИЗХОДЯЩ ПАРИЧЕН ПОТОК

8 160
22 392
3 600

1000
500
1000

ОПЕРАТИВЕН ПАРИЧЕН ПОТОК

-99 322 -13 250

НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК

118 668 105 418

Изготвил: Димитър Димитров, Счетоводен консултант БАПГ

Проект на решение:
Общото събрание на членовете на Сдружението приема отчета на бюджета на
Сдружението за 2021 г. и одобрява проекта на бюджета на Сдружението за
2023 г.
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Т. V от Дневния ред
Приемане на годишния финансов отчет
на Сдружението за 2021 г.

Счетоводен баланс
на Сдружение "Българска асоциация природен газ"
към 31.12.2021 г.
ЕИК 121021714
Адрес на управление: гр. София, ул. Филип Кутев №1
АКТИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Б
І
ІІ
ІІІ

Нетекущи (дълготрайни) активи
Нематериални активи
Дълготрайни материални активи
Дългосрочни финансови активи
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б
В Текущи (краткотрайни) активи
ІІ Вземания
ІV Парични средства
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В
СУМА НА АКТИВА
Дата: 28.02.2022 г.

Сума/хил.лв./ ПАСИВ
Сума/хил.лв./
2021 г. 2020 г. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ 2021 г. 2020 г.
А Собствен капитал
ІV Резерви
313
312
42
35
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А
313
312
0
0 В Задължения, в т. ч.
3
0
50
50
до 1 година
3
0
над 1 година
0
92
85
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В
3
0
3
2
221
225
224
316

227
312

СУМА НА ПАСИВА
Представляващ:
/Светослав Иванов/

316

312

Съставител:
/Димитър Димитров/

Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
на Сдружение "Българска асоциация природен газ"
за периода 01.01 - 31.12.2021 г.
ЕИК 121021714
Адрес на управление: гр. София, ул. Филип Кутев №1
Наименование на разходите
І. Разходи за дейността
А. Разходи за регламентирана дейност
1. Дарения
2. Други разходи

Сума/хил.лв./
2021 г. 2020 г.

0
0

Наименование на приходите

І. Приходи от дейността
А. Приходи от реграментирана дейност
0 1. Приходи от дарения под условие
0 2. Приходи от дарение без условие

Сума/хил.лв./
2021г. 2020г.

0
0
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0
0

Всичко А
Б. Административни разходи
Общо І

0
44
44

0 3. Членски внос
30 4. Други Приходи
30 Общо І

ІІ. Финансови разходи
ІІІ. Загуба от стопанска дейност
ІV. Общо разходи
V. Резултат
Всичко

0
44
1
45

0
30
20
50

Дата:28.02.2022г.

ІІ. Печалба от стопанска дейност
ІІІ. Общо приходи
ІV. Резултат
Всичко

45
0
45

50
0
50

0
45

0
50

45

50

Представляващ:
/Светослав Иванов/

Съставител:
/Димитър Димитров/

Приложение към Годишния финансов отчет
на Сдружение „Българска асоциация природен газ”, ЕИК 121021714,
гр. София, ул. Филип Кутев № 1
към 31.12.2021 г.
1.

Учредяване и регистрация

Сдружение „Българска Асоциация Природен Газ“ е вписано в регистъра към Софийски
Градски Съд с Решение от 24.10.1994 г. по фирмено дело 15558/94. Сдружението е
пререгистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел на 02.08.2018 г.
Сдружението е независима, доброволна, браншова организация на енергийни
предприятия, които осъществяват своята дейност в сектора на енергетиката. Членове на
сдружението са и физически лица и висши училища. При осъществяването на своята
дейност Сдружението следва следните цели - да представлява и защитава общите
интереси на членовете му пред държавни, обществени и международни органи и
организации; да осигурява високо качество на услугите, предоставяни от членовете му
в бранша; да утвърждава добри практики в отрасъла и да осигурява тяхното прилагане
от членовете му; да повишава корпоративната отговорност на своите членове; да
насърчава иновативността в сектора на природния газ и в частност да подпомага своите
членове в тази насока; да създава условия за повишаване на качеството на подготовка
на кадрите в отрасъла, с цел подпомагане на своите членове; да насърчава ефективното
използване на природния газ; да способства за развитието на лоялната конкуренция в
бранша.
2. Счетоводна политика
2.1.
База за изготвяне на годишния финансов отчет
Сдружението води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети
в съответствие с изискванията на българското законодателство.
Сдружението прилага Националните стандарти за финансови отчети за малки и
средни предприятия.
Настоящият годишен финансови отчет е изготвен при спазване на принципа на
историческата цена.
Всички данни за 2021 и 2020 година са представени в настоящия финансов отчет
в хиляди лева.
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2.2.
Сравнителни данни
Сдружението само определя формата и съдържанието на финансовия си отчет
съобразно спецификата на дейността и решенията на ръководството. Данните за 2021 и
2020 година са съпоставими.
2.3.
Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс
2.3.1. Дълготрайните материални и нематериални активи са оценени по
цена на придобиване, образувана от покупната стойност и допълнителните разходи,
извършени по придобиването им. Амортизацията на дълготрайните активи се
начислява по линеен метод за периода на полезния живот. По групи активи се прилагат
следните норми:
- Машини и оборудване – 30%
- Компютри, периферни устройства, софтуер и мобилни телефони – 50%
- Автомобили – 25%
През годината няма промени в амортизационните методи прилагани през
предходните години.
2.3.2. Материалните запаси при тяхната покупка се оценяват по цена на
придобиване. Оценката при потреблението им се извършва по метода на
среднопретеглената цена. В края на годината се оценяват по по-ниската между
доставната и нетната им реализируема стойност.
2.3.3. Вземанията на сдружението в лева се оценяват по стойността на тяхното
възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута по заключителния курс на
БНБ към края на годината.
Ръководството определя обезценката на вземанията да се извършва на база
възрастов анализ.
2.3.4. Паричните средства в лева са оценени по номиналната стойност, а тези
в чуждестранна валута по заключителния курс на БНБ към 31.12.2021 г.
2.3.5. Резервите на сдружението посочени в баланса, са формирани от
резултати от нестопанска и стопанска дейност.
2.3.6. Задълженията в лева са отчетени по стойността на тяхното възникване, а
тези в чуждестранна валута са оценени в лева по заключителния курс на БНБ към
31.12.2021 г.
2.3.7. Признаване на приходите и разходите
Приходите в сдружението се признават на база принципа за начисляване и до
степента, до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото
приходите могат надеждно да се измерят.
При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на
завършеност на сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно
измерен, както и разходите, извършени по сделката и разходите за приключването й.
Приходите се оценяват на база на справедливата цена на продадените услуги,
нетно от косвените данъци и предоставените отстъпки.
Финансовите приходи се представят на лицевата страна на отчета за приходи и
разходи.
Разходите в сдружението се признават в момента на тяхното възникване и на
база принципите на начисляване и съпоставимост. Разходите за бъдещи периоди се
отлагат за признаване като текущ разход за периода, през който договорите за които се
отнасят се изпълнят.
Финансовите разходи се представят на лицевата страна на отчета за приходи и
разходи.
Приходи и разходи от нестопанска дейност
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Приходите на сдружението, които са от дарения без условия се отчитат, като
текущи приходи.
Даренията, които са под условие се отчитат, като финансиране и се признават за
приход през периодите, през които са отразени разходите за изпълнение на условията
по даренията.
Приходите от финансирания свързани с амортизируеми активи се отчитат
пропорционално на начислените за съответния период амортизации на активите.
3. Пояснителни сведения
3.1.
Парични средства
Парични средства
Парични средства в брой
Парични средства в банки
Общо

2021 г.
хил. лв.
1
220
221

2020г.
хил. лв.
1
224
225

3.2.
Резерви
Резервите на сдружението посочени в баланса в размер на 313 хил. лева към 31
декември 2021 година, са формирани от нестопанска дейност.
3.3.
Задължения

Задължения

Задължения към доставчици
Общо
3.4. Разходи
3.4.1. Разходи за нестопанска дейност
Разходи
Административни разходи
Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи за персонал
Други разходи
Общо
3.5. Приходи
3.5.1. Приходи от нестопанска дейност
Приходи
Членски внос
Други приходи
Общо
28.02.2022 г.
гр. София

2021 г.
хил. лв.
3
3

2020 г.
хил. лв.
0
0

2021 г.
хил. лв.
44
1
21
10
6
6
44

2020 г.
хил. лв.
30

2021 г.
хил. лв.
45

2020г.
хил. лв.
50

18
7
5
30

45
50
Съставител:
/Димитър Димитров/
Председател на БАПГ:
/Светослав Иванов/
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Проекти на решения:
1. Общото събрание съвет ПРИЕМА годишния финансов отчет на Сдружението
за 2021 г.
2. В съответствие с решението по т. 1 от настоящия протокол Общото събрание
ВЪЗЛАГА и УПЪЛНОМОЩАВА Председателя на Управителния съвет да заяви
за обявяване приетия годишен финансов отчет за 2021 г. по партидата на
Сдружението в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел.
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Т. VI от Дневния ред
1.

Други
Представяне на отчет за дейността на
„Български газов център” ЕАД за 2021 г.

Докладва: Мартин Бояджиев, изп. директор „БГЦ” ЕАД
По време на мероприятието г-н Бояджиев ще представи доклад на независимия
одитор, годишен финансов отчет и доклад за дейността на „Български газов
център” ЕАД за 2021 г.

Проект на решение:
Общото събрание на членовете на Сдружението приема за сведение отчета за
дейността за 2021 г. на „Български газов център” ЕАД.
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Т. VI от Дневния ред
2.

Други
Изменение на Устава на Сдружението.
Докладва: Стефан Димитров
Председател на Управителния съвет

Проект на решение:
Поради липса на предложения решение не беше прието.
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