
СЧЕТОВОДЕН  БАЛАНС 
(на индивидуална основа)

на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП
ЕИК по БУЛСТАТ: 131423120

към 31.12.2016 г.
(в хил.лева)

АКТИВИ Код на 
реда 

Текущ период Предходен 
период 

 СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ  И ПАСИВИ Код на 
реда 

Текущ период Предходен 
период

а б 1 2 а б 1 2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване I. Основен капитал 
1. Земи (терени ) 1-0011 Записан и внесен капитал т.ч.:  1-0411 650 650
2. Сгради и конструкции 1-0012 42 42 обикновени акции 1-0411-1
3. Машини и оборудване 1-0013 привилегировани акции 1-0411-2
4. Съоръжения 1-0014 Изкупени собствени обикновени акции 1-0417
5. Транспортни средства 1-0015 Изкупени собствени привилегировани акции 1-0417-1
6. Стопански инвентар 1-0017-1 Невнесен капитал 1-0416
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи 1-0018 Общо за група І: 1-0410 650 650

8. Други 1-0017 II. Резерви
Общо за група I: 1-0010 42 42 1. Премийни резерви  при емитиране на ценни книжа 1-0421

II. Инвестиционни имоти 1-0041 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 1-0422
III. Биологични активи 1-0016 3. Целеви резерви, в т.ч.: 1-0423 1 1
IV. Нематериални активи общи резерви 1-0424 1 1
1. Права върху собственост 1-0021 специализирани резерви 1-0425
2. Програмни продукти 1-0022 други резерви 1-0426
3. Продукти от развойна дейност 1-0023 Общо за група II: 1-0420 1 1
4. Други 1-0024 III. Финансов резултат

Общо за група IV: 1-0020 0 0 1. Натрупана печалба  (загуба) в т.ч.: 1-0451 -158 -138
неразпределена печалба 1-0452

V. Търговска репутация непокрита загуба 1-0453 -158 -138
1. Положителна репутация 1-0051 еднократен ефект от промени в счетоводната политика 1-0451-1
2. Отрицателна репутация 1-0052 2. Текуща печалба 1-0454

Общо за група V: 1-0050 0 0 3. Текуща загуба 1-0455 -27 -20
VI. Финансови активи Общо за група III: 1-0450 -185 -158
1. Инвестиции в: 1-0031 0 0
дъщерни предприятия 1-0032
смесени предприятия 1-0033 ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): 1-0400 466 493
асоциирани предприятия 1-0034
други предприятия 1-0035
2. Държани до настъпване на падеж 1-0042 0 0 Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 1-0400-1
държавни ценни книжа 1-0042-1
облигации, в т.ч.: 1-0042-2 В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 
общински облигации 1-0042-3 I. Търговски и други задължения
други инвестиции, държани до настъпване на падеж 1-0042-4 1. Задължения към свързани предприятия 1-0511
3. Други 1-0042-5 2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институци 1-0512
Общо за група VI: 1-0040 0 0 3. Задължения по ЗУНК 1-0512-1
VII. Търговски и други вземания 4. Задължения по получени търговски заеми 1-0514
1. Вземания от свързани предприятия 1-0044 5. Задължения по облигационни заеми 1-0515
2. Вземания по търговски заеми 1-0045 6. Други 1-0517
3. Вземания по финансов лизинг 1-0046-1 Общо за група I: 1-0510 0 0
4. Други 1-0046

Общо за група VII: 1-0040-1 0 0 II. Други нетекущи пасиви 1-0510-1
 III. Приходи за бъдещи периоди 1-0520
VIII. Разходи за бъдещи периоди 1-0060 IV. Пасиви по отсрочени данъци 1-0516
IX. Активи по отсрочени данъци  1-0060-1 V.Финансирания 1-0520-1
ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): 1-0100 42 42 ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): 1-0500 0 0



а б 1 2 а б 1 2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Материални запаси I. Търговски и други задължения
1. Материали 1-0071 1. Задължения по получени заеми към банки и  небанкови финансови 

институции 1-0612

2. Продукция 1-0072 2. Текуща част от нетекущите задължения 1-0510-2
3. Стоки 1-0073 3. Текущи задължения, в т.ч.:  1-0630 0 0
4. Незавършено производство 1-0076 задължения към свързани предприятия 1-0611
5. Биологични активи 1-0074 задължения по получени търговски заеми 1-0614
6. Други 1-0077 задължения към доставчици и клиенти 1-0613

Общо за група I: 1-0070 0 0 получени аванси 1-0613-1
задължения към персонала 1-0615

II. Търговски и  други вземания задължения към осигурителни предприятия 1-0616
1. Вземания от свързани предприятия 1-0081 данъчни задължения 1-0617
2. Вземания от клиенти и доставчици 1-0082 165 219 4. Други 1-0618
3. Предоставени аванси 1-0086-1 5. Провизии 1-0619
4. Вземания по предоставени търговски заеми 1-0083 Общо за група І: 1-0610 0 0
5. Съдебни и присъдени вземания 1-0084 76
6. Данъци за възстановяване 1-0085 II. Други текущи пасиви 1-0610-1
7. Вземания от персонала 1-0086-2
8. Други 1-0086 5 III. Приходи за бъдещи периоди 1-0700

Общо за група II: 1-0080 241 224
IV. Финансирания 1-0700-1

III.Финансови активи 
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 1-0093 0 0 ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): 1-0750 0 0
дългови ценни книжа 1-0093-1
дeривативи 1-0093-2
други 1-0093-3
2. Финансови активи, обявени за продажба  1-0093-4
3. Други 1-0095

Общо за група III: 1-0090 0 0

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой 1-0151
2. Парични средства в безсрочни депозити 1-0153 183 227
3. Блокирани парични средства 1-0155
4. Парични еквиваленти 1-0157

Общо за група  IV: 1-0150 183 227
V. Разходи за бъдещи периоди 1-0160
ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V) 1-0200 424 451

ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 1-0300 466 493 СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ 
(А+Б+В+Г):

1-0800 466 493

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

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

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

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

24.3.2017 г.

Димитър Димитров Цветанов

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



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП
ЕИК по БУЛСТАТ: 131423120

към 31.12.2016 г.
(в хил.лева)

РАЗХОДИ Код на 
реда Текущ период Предходен 

период ПРИХОДИ Код на 
реда Текущ период Предходен 

период
а б 1 2 а б 1 2

А. Разходи за дейността А. Приходи от дейността
I. Разходи по икономически елементи I. Нетни приходи от продажби на:
1. Разходи за материали 2-1120 1. Продукция 2-1551
2. Разходи за външни услуги 2-1130 35 39 2. Стоки 2-1552
3. Разходи за амортизации 2-1160 1 3. Услуги 2-1560
4. Разходи за възнаграждения 2-1140 1 1 4. Други 2-1556 71
5. Разходи за осигуровки 2-1150 4 2 Общо за група I: 2-1610 0 71
6. Балансова стойност на продадени активи (без 
продукция) 2-1010 49

7. Изменение на запасите от продукция и 
незавършено производство 2-1030 II. Приходи от финансирания 2-1620

8. Други, в т.ч.: 2-1170 в т.ч. от правителството 2-1621
обезценка на активи 2-1171
провизии 2-1172 III. Финансови   приходи

Общо за група I: 2-1100 40 92 1. Приходи от лихви 2-1710 15 3
2. Приходи от дивиденти 2-1721

II. Финансови   разходи 3. Положителни разлики от операции с финансови 
активи и инструменти 2-1730

1. Разходи за лихви 2-1210 4. Положителни разлики от промяна на валутни 
курсове 2-1740

2. Отрицателни разлики от операции с финансови 
активи и инструменти 2-1220 5. Други 2-1745

3. Отрицателни разлики от промяна на валутни 
курсове 2-1230 Общо за група III: 2-1700 15 3

4. Други 2-1240 2 2
Общо за група II: 2-1200 2 2

Б. Общо разходи за дейността (I + II) 2-1300 42 94 Б.   Общо приходи от дейността 
(I + II + III): 2-1600 15 74

В.  Печалба от дейността 2-1310 0 0 В. Загуба от дейността 2-1810 27 20
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни 
предприятия 2-1250-1 IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни 

предприятия 2-1810-1

IV. Извънредни разходи 2-1250 V. Извънредни приходи 2-1750
Г. Общо разходи  (Б+ III +IV) 2-1350 42 94 Г. Общо приходи   (Б + IV + V) 2-1800 15 74
Д. Печалба преди облагане с данъци 2-1400 0 0 Д. Загуба преди облагане с данъци 2-1850 27 20
V. Разходи за данъци 2-1450 0 0
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху 
печалбата 2-1451

2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни 
данъци върху печалбата  2-1452

3. Други 2-1453
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V) 2-0454 0 0 E. Загуба след облагане с данъци (Д + V) 2-0455 27 20
в т.ч. за малцинствено участие 2-0454-1 в т.ч. за малцинствено участие 2-0455-1
Ж. Нетна печалба за периода 2-0454-2 0 0 Ж. Нетна загуба за периода 2-0455-2 27 20
Всичко (Г+ V + Е): 2-1500 42 94 Всичко (Г + E): 2-1900 42 94

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

Забележка:  Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

24.3.2017 г.

Димитър Димитров Цветанов

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

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

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

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



 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП
ЕИК по БУЛСТАТ: 131423120

към 31.12.2016 г.
(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ Код на 
реда Текущ период Предходен период

а б 1 2
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти 3-2201
2. Плащания на доставчици 3-2201-1 -38 -44
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел 
търговия 3-2202
4. Плащания, свързани с възнаграждения 3-2203 -4 -1
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху 3-2206
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата 3-2206-1
7. Получени лихви 3-2204
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни 
средства 3-2204-1

-2 -2

9. Курсови разлики 3-2205
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност 3-2208

 Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): 3-2200 -44 -47
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи 3-2301 -59
2. Постъпления от  продажба на дълготрайни активи 3-2301-1 83
3. Предоставени заеми 3-2302
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов  лизинг 3-2302-1
5. Получени лихви по предоставени заеми 3-2302-2
6. Покупка на инвестиции 3-2302-3
7. Постъпления от продажба на инвестиции 3-2302-4
8. Получени дивиденти от инвестиции 3-2303
9. Курсови разлики 3-2305
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност 3-2306

Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): 3-2300 0 24
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа 3-2401
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа 3-2401-1
3. Постъпления от заеми 3-2403
4. Платени  заеми 3-2403-1
5. Платени задължения по лизингови договори 3-2405
6. Платени  лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно 
предназначение 3-2404
7 . Изплатени дивиденти 3-2404-1
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност 3-2407

Нетен паричен поток от финансова дейност (В): 3-2400 0 0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): 3-2500 -44 -23
Д. Парични средства в началото на периода 3-2600 227 250
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: 3-2700 183 227
наличност в касата и по банкови сметки 3-2700-1
блокирани парични средства  3-2700-2

Забележка:

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

Димитър Димитров Цветанов

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

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

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

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

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

24.3.2017 г.





ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП
ЕИК по БУЛСТАТ: 131423120

към 31.12.2016 г.
( в хил.лева)

Резерви Натрупани 
печалби/загуби 

целеви резерви Малцинствено 
участие 

общи специали
зирани други

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Код на реда - б 1-0410 1-0410 1-0422 1-0424 1-0425 1-0426 1-0452 1-0453 4-0426-1 1-0400 1-0400-1

Салдо в началото на отчетния период 4-01 650 0 0 1 0 0 -158 493 0
Промени в началните салда поради: 4-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ефект от промени в счетоводната политика 4-15-1 0
Фундаментални грешки 4-15-2 0

Коригирано салдо в началото на отчетния период 4-01-1 650 0 0 1 0 0 0 -158 0 493 0

Нетна печалба/загуба за периода  4-05 0 -27 -27
1. Разпределение на печалбата за: 4-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 дивиденти 4-07 0
 други 4-07-1 0
2. Покриване на загуби 4-08 0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и 
нематериални активи, в т.ч. 4-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

увеличения    4-10 0
намаления 4-11 0
4. Последващи оценки на финансови активи и 
инструменти, в т.ч. 4-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

увеличения    4-13 0
намаления 4-14 0
5. Ефект от отсрочени данъци 4-16-1 0
6. Други изменения 4-16 0
Салдо към края на отчетния период 4-17 650 0 0 1 0 0 0 -185 0 466 0
7. Промени от преводи на годишни финансови 
отчети на предприятия в чужбина 4-18 0

8. Промени от преизчисляване на финансови отчети 
при свръхинфлация 4-19 0

Собствен капитал 
към края на отчетния период 4-20 650 0 0 1 0 0 0 -185 0 466 0

Забележка:  На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

ПОКАЗАТЕЛИ Код на 
реда

Основен 
капитал печалба загуба

Резерв 
от 

преводи

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

Общо 
собствен 
капитал

премии от
 емисия 

(премиен 
резерв)

резерв от 
последващ

и 
оценки 

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

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

24.3.2017 г.

Димитър Димитров Цветанов

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



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП
ЕИК по БУЛСТАТ: 131423120

към 31.12.2016 г.

Наименование и седалище на предприятията, 
в които са инвестициите 

Код на 
реда 

Размер на 
инвестицията 

Процент на 
инвестицията в 
капитала на 
другото 

предприятие

Инвестиция в ценни 
книжа, приети за 

търговия на фондова 
борса

а б 1 2 3
А. В СТРАНАТА
I. Инвестиции в дъщерни предприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Обща сума I: 8-4001 0 0
II. Инвестиции в смесени предприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Обща сума II: 8-4006 0 0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Обща сума III: 84011 0 0



Наименование и седалище на предприятията, 
в които са инвестициите 

Код на 
реда 

Размер на 
инвестицията 

Процент на 
инвестицията в 
капитала на 
другото 

предприятие

Инвестиция в ценни 
книжа, приети за 

търговия на фондова 
борса

а б 1 2 3
IV. Инвестиции в други предприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Обща сума IV: 8-4016 0 0
Обща сума за страната (I+II+III+IV): 8-4025 0 0
Б. В ЧУЖБИНА
I. Инвестиции в дъщерни предприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Обща сума I: 8-4030 0 0
II. Инвестиции в смесени предприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Обща сума II: 8-4035 0 0



Наименование и седалище на предприятията, 
в които са инвестициите 

Код на 
реда 

Размер на 
инвестицията 

Процент на 
инвестицията в 
капитала на 
другото 

предприятие

Инвестиция в ценни 
книжа, приети за 

търговия на фондова 
борса

а б 1 2 3
III. Инвестиции в асоциирани предприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Обща сума III: 8-4040 0 0
IV. Инвестиции в други предприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Обща сума IV: 8-4045 0 0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): 8-4050 0 0

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

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

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

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

24.3.2017 г.

Димитър Димитров Цветанов

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



(в хил.лева)

Инвестиция в ценни 
книжа, неприети за 
търговия на фондова 

борса

4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0



Инвестиция в ценни 
книжа, неприети за 
търговия на фондова 

борса

4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0



Инвестиция в ценни 
книжа, неприети за 
търговия на фондова 

борса

4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП
ЕИК по БУЛСТАТ: 131423120

към 31.12.2016 г.
(в хил.лева)

Отчетна стойност на нетекущите активи Преоценка А м о р т и з а ц и я Преоценка 

в нача-
лото на 
периода

на 
постъпи-
лите през 
периода

на 
излезли-
те през 
периода

в края на 
периода 
(1+2-3)

увеличе-
ние

намале-
ние

в нача-
лото на 
периода

начисле-
на през 
периода

отписана 
през 

периода

в края на 
периода 
(8+9-10)

увеличе-
ние

намале-
ние

a б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване
1. Земи (терени) 5-1001 0 0 0 0 0
2. Сгради и конструкции 5-1002 42 42 42 0 0 42
3. Машини и оборудване 5-1003 0 0 0 0 0
4. Съоръжения 5-1004 1 1 0 0 1 1 0 0 0
5. Транспортни средства 5-1005 0 0 0 0 0
6. Стопански инвентар 5-1007-1 0 0 0 0 0

7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански 
начин

5-1007-2 0 0 0 0 0

8. Други 5-1007 0 0 0 0 0
Обща сума I: 5-1015 43 0 1 42 0 0 42 1 0 1 0 0 0 0 42

II. Инвестиционни имоти  5-1037 0 0 0 0 0
III. Биологични активи 5-1006 0 0 0 0 0
IV. Нематериални активи 0 0 0 0 0

1. Права върху собственост 5-1017 0 0 0 0 0
2. Програмни продукти 5-1018 0 0 0 0 0
3. Продукти от развойна дейност 5-1019 0 0 0 0 0
4. Други 5-1020 0 0 0 0 0

Обща сума IV: 5-1030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)
1. Инвестиции в: 5-1032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
дъщерни предприятия 5-1033 0 0 0 0 0
смесени предприятия 5-1034 0 0 0 0 0
асоциирани предприятия 5-1035 0 0 0 0 0
други предприятия 5-1036 0 0 0 0 0

2. Държани до настъпване на падеж: 5-1038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
държавни ценни книжа 5-1038-1 0 0 0 0 0
облигации, в т.ч.: 5-1038-2 0 0 0 0 0
общински облигации 5-1038-3 0 0 0 0 0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж 5-1038-4 0 0 0 0 0

3. Други 5-1038-5 0 0 0 0 0
Обща сума V: 5-1045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI. Търговска репутация 5-1050 0 0 0 0 0
Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI) 5-1060 43 0 1 42 0 0 42 1 0 1 0 0 0 0 42

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

Преоценена 
амортизация 
в края на 
периода 

(11+12-13)

Балансова 
стойност за 
текущия 
период 
 (7-14)

ПОКАЗАТЕЛИ Код на 
реда 

Преоценена 
стойност 
(4+5-6)

24.3.2017 г.

Димитър Димитров Цветанов

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

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

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

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



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ 

на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП
ЕИК по БУЛСТАТ: 131423120

към 31.12.2016 г.

А. ВЗЕМАНИЯ                                            (в хил.лева)
Степен на ликвидност

 до 1 година  над 1 година
а б 1 2 3

I. Невнесен капитал 6-2010 0
II. Нетекущи търговски и други вземания
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: 6-2021 0 0 0
   - предоставени заеми 6-2022 0
  - продажба на активи и услуги 6-2241 0
   - други 6-2023 0
2. Вземания от предоставени търговски заеми 6-2024 0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: 6-2026 0 0 0
   - финансов лизинг 6-2027 0
   - други 6-2029 0

Всичко за II: 6-2020 0 0 0
III. Данъчни активи 0
Активи по отсрочени данъци 6-2030 0

IV. Текущи търговски и  други вземания
1. Вземания от свързани предприятия,  в т.ч.: 6-2031 0 0 0
  - предоставени заеми 6-2032 0
  - от продажби 6-2033 0
  - други 6-2034 0
2. Вземания от клиенти и доставчици 6-2035 165 165 0
3. Вземания от предоставени аванси 6-2036 0
4. Вземания от предоставени търговски заеми 6-2037 0
5. Съдебни вземания 6-2039 76 76 0
6. Присъдени вземания 6-2040 0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: 6-2041 0 0 0
 - корпоративни данъци върху печалбата 6-2043 0
 - данък върху добавената стойност 6-2044 0
 - възстановими данъчни временни разлики 6-2045 0
 - други данъци 6-2046 0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: 6-2047 0 0 0
 - по липси и начети 6-2048 0
 - от осигурителните организации 6-2049 0
 - по рекламации 6-2050 0
 - други 6-2051 0

Всичко за IV: 6-2060 241 241 0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): 6-2070 241 241 0

Сума на 
вземаниятаПОКАЗАТЕЛИ Код на 

реда 



Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ (в хил.лева)
Степен на изискуемост

 до 1 година  над 1 година
а б 1 2 3 4

I. Нетекущи търговски и други задължения
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: 6-2111 0 0 0 0
 - заеми 6-2112 0
 - доставки на активи и услуги 6-2113 0
 - други 6-2244 0
2. Задължения по получени заеми към банки и 
небанкови финансови институции, в т.ч.: 6-2114 0 0 0 0

 -  банки, в.т.ч.: 6-2115 0
             - просрочени 6-2116 0
   - небанкови финансови  институции, в т.ч.: 6-2114-1 0
             - просрочени 6-2114-2 0
3. Задължения по ЗУНК 6-2123-1 0
4. Задължения по получени търговски заеми 6-2118 0
5. Задължения по облигационни заеми 6-2120 0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: 6-2123 0
   - по финансов лизинг 6-2124 0

Всичко за I: 6-2130 0 0 0 0
II. Данъчни пасиви 
Пасиви по отсрочени данъци 6-2122 0

III. Текущи търговски и други задължения
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: 6-2141 0 0 0 0
 - доставени активи и услуги 6-2142 0
 - дивиденти 6-2143 0
-други 6-2143-1 0
2. Задължения по получени заеми към банки и 
небанкови финансови институции, в т.ч.: 6-2144 0 0 0 0

 - към банки, в т.ч. 6-2145 0
      - просрочени 6-2146 0
 - небанкови финансови  институции, в т.ч. 6-2144-1 0
             - просрочени 6-2144-2 0
3. Текуща част от нетекущите задължения: 6-2161-1 0 0 0 0
 - по ЗУНК 6-2161-2 0
 - по облигационни заеми 6-2161-3 0
 - по получени дългосрочни заеми от банки и 
небанкови финансови институции 6-2161-4 0

 - други 6-2161-5 0
4. Текущи задължения: 6-2148 0 0 0 0
Задължения по търговски заеми 6-2147 0
Задължения към доставчици и клиенти 6-2149 0
Задължения по получени аванси 6-2150 0
Задължения към персонала 6-2151 0
Данъчни задължения, в т.ч.: 6-2152 0 0 0 0
 - корпоративен данък върху печалбата 6-2154 0
 - данък върху добавената стойност 6-2155 0
 - други данъци 6-2156 0
Задължения към осигурителни предприятия 6-2157 0
5. Други краткосрочни задължения 6-2161 0

Всичко за III: 6-2170 0 0 0 0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): 6-2180 0 0 0 0

В. ПРОВИЗИИ (в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ Код на 
реда

В началото на 
годината Увеличение Намаление В края на 

периода
а б 1 2 3 4

1.  Провизии за правни задължения 6-2210 0
2.  Провизии за конструктивни задължения 6-2220 0
3. Други провизии 6-2230 0
Обща сума (1+2+3): 6-2240 0 0 0 0

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

ПОКАЗАТЕЛИ Код на 
реда 

Сума на 
задължението

Стойност на 
обезпечението

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

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

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

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

24.3.2017 г.

Димитър Димитров Цветанов



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП
ЕИК по БУЛСТАТ: 131423120

към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)
Вид и брой на ценните книжа Стойност на ценните книжа

 преоценка  

увеличение намаление
а б 1 2 3 4 5 6 7

I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа
1. Акции 7-3031 0
2. Облигации, в т.ч.: 7-3035 0
общински облигации 7-3035-1 0
3. Държавни ценни книжа 7-3036 0
4. Други 7-3039 0

Обща сума I: 7-3040 0 0 0 0 0 0 0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа
1. Акции 7-3001 0
2. Изкупени собствени акции 7-3005 0
3. Облигации 7-3006 0
4. Изкупени собствени облигации 7-3007 0
5. Държавни ценни книжа 7-3008 0
6. Деривативи и други финансови инструменти 7-3010-1 0
7. Други 7-3010 0

Обща сума II: 7-3020 0 0 0 0 0 0 0

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

 преоценена 
стойност
(4+5-6) 

Код на 
реда 

24.3.2017 г.

Димитър Димитров Цветанов

ПОКАЗАТЕЛИ

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка 
за всяка страна.

обикновени привиле-
гировани

конверти-
руеми

отчетна 
стойност

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

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

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

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











ДОКЛАД
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

НА
БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ

ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО,
РАЗРАБОТЕНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С

ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 48 НА КФН ОТ
20 МАРТ 2013 Г.  ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Настоящият доклад е изготвен от Съвета на Директорите на БУЛГЕРИЪН
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от
НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към
възнагражденията и представлява самостоятелен документ към годишния
финансов отчет на дружеството към 31.12.2016 г. Докладът съдържа преглед на
начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината и
към нея е приложена информация за прилагане на политиката за
възнагражденията за следващата финансова година.



1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на
политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за
мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните
консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката
за възнагражденията

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на
БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ,  както и всяко нейно изменение и
допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се утвърждава
от Общото събрание на акционерите.

Действащата към настоящия момент Политика е разработена от Съвета на
директорите на дружеството съгласно процедурата за приемане на решения от
корпоративното ръководство, определена в Устава на дружеството. В съответствие с
нормативните изисквания, Политиката е приета от редовното годишно общо събрание
на акционерите на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ, проведено на
25.06.2013 г. Настоящата политика за възнагражденията е изменена с решение от
редовното, годишно общо събрание на акционерите на дружеството от 27.05.2015 г.
Промяната в политиката за възнагражденията включва определяне на брутно трудово
възнаграждение на изпълнителния член на СД в размер на 1530 лв. на месец.

 При разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета
на директорите на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ са взети предвид
всички нормативни изисквания, както и препоръките на Националния Кодекс за
корпоративно управление.

Съгласно действащата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на
Директорите на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ дружеството няма
създаден комитет по възнагражденията. При определяне на Политиката, Съветът на
директорите на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ не е ползвал външни
консултанти.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на
БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ има за цел да установи обективни
критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководството на
компанията с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на
съвета и мотивирането им  да работят в интерес на компанията и акционерите като
избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

През отчетната финансова година БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ
е прилагало Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в
съответствие нормативните изисквания за публичните дружества, целите,
дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и
финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска
икономическа конюнктура, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за
корпоративно управление.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното
възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на
Директорите на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ дружеството изплаща на
членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, чийто размер е
отчитал:

1.1. Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на
членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на
Съвета  на директорите в дейността и резултатите на дружеството;



1.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове
на Съвета на директорите;

1.3. Наличието на съответствие на интересите  на  членовете  на Съвета на
директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

В Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на
БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ, като основа за определяне на месечните
възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на БУЛГЕРИЪН
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ е приета минималната работна заплата, установена за
страната.

През 2016 г. единствено изпълнителният член на СД е получавал брутно трудово
възнаграждение в размер на 1659,15 лв. на месец.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които
се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид
променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 от
Наредба 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на
директорите на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ не е предвидена
възможност за предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид
променливо възнаграждение на членовете на корпоративното ръководство, поради
което не са въведени критерии за постигнати резултати, въз основа на които може да
бъде предоставяно променливо възнаграждение.

Разпоредбите на т.  6  и т.  7  от §  ІІ на Политиката предвиждат следните
принципни възможности, които не са били осъществени през отчетната финансова
година:

А) След преоценка на финансово-икономическото положение на дружеството и
установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати,
предварително определени в изменение и допълнение на настоящата политика за
възнагражденията, “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ може да предостави
като допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите акции,
опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

Б) Критериите за постигнати резултати от дейността по предходната точка
следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват
нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на
дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за
постигнатите резултати

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на
директорите на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ не е предвидена
възможност за предоставяне на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид
променливо възнаграждение на членовете на корпоративното ръководство, поради
което не са установени и прилагани методи за преценка дали са изпълнени критерии за
постигнати резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите
резултати

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на
директорите на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ не е установявана



зависимост между възнагражденията, получавани от членовете на корпоративното
ръководство и постигнати резултати.

6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси
и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на
директорите на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ не е предвидена
възможност за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни
възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство на дружеството.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите
вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година,
когато е приложимо

По отношение на членовете на Съвета на директорите на БУЛГЕРИЪН
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ не е налице ангажимент на дружеството по отношение
на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на членовете на съвета и
дружеството няма задължения за внасяне на вноски в полза на директорите за
отчетната финансова година.

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите
възнаграждения

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на
директорите на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ не е предвидена
възможност за предоставяне на променливи възнаграждения и респективно не са
определени периоди на отлагане на изплащането на такива възнаграждения. Всички
членове на СД получават само постоянни, равни възнаграждения.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите

В съответствие с изискването на чл. 16, ал. 2 от Наредба 48, в раздел ІІІ на
действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на
БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ са предвидени следните условия и
обезщетения при прекратяване на договора само с изпълнителния директор на
дружеството:
1. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ поради изтичане и неподновяване на
мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.
2.  При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ преди изтичане на мандата, за който е
избран не по негова вина дружеството му дължи обезщетение, чийто размер не може д
надхвърля 2 негови брутни месечни възнаграждения.
3.  Максималният размер на дължимото обезщетението при предсрочно прекратяване
на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не може да надхвърля 3 негови брутни месечни
възнаграждения.
4. При неспазване на срока на предизвестието при предсрочно прекратяване на
договора с изпълнителен член на съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ дължимото обезщетение не може да надхвърля 3
негови брутни месечни възнаграждения.



5.  При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на
директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ поради неспазване на
клаузата, забранявашв извършването на конкурентна дейност дължимото обезщетение
не може да надхвърля 3 негови брутни месечни възнаграждения.
6.  Общият размер на обезщетенията по т. 1 – 5 следва да не надвишава сумата от
изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.
7.   Обезщетенията по т. 1 – 6 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се
дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния
директор.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и
опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи
възнаграждения, основани на акции

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на
директорите на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ не е предвидена
възможност за предоставяне на променливи възнаграждения на членовете на
корпоративното ръководство.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на
мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на
периода по т. 10

В действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на
директорите на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ не е предвидена
възможност за предоставяне на променливи възнаграждения на членовете на
корпоративното ръководство.

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и
контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на
предизвестието за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други
дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване

Договорът за управление с Ибрахим Салихов Гъралийски – Изпълнителен член
на СД е сключен на 30.07.2014 г. за срок до датата на вписване на ТР на прекратяване
на правомощията му като изпълнителен директор. Детайли относно предвидените
обезщетения и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване са
представени в т. 9 от настоящия доклад.

13. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на
членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова
година

За 2016 г.  изпълнителният член на СД  Ибрахим Гъралийски е получил брутно
трудово възнаграждение в размер на 19 909,80 лв.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на
управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през
съответната финансова година:
а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за
съответната финансова година



За 2016 г.  изпълнителният член на СД  Ибрахим Гъралийски е получил брутно
трудово възнаграждение в размер на 19 909,80 лв.

През 2016 г. членовете на СД на дружеството не са получавали непарични
възнаграждения.

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от
лицето от дружества от същата група

БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ не е част от икономическа група.

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на
печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им

През 2016 г. никой от членовете на Съвета на директорите на БУЛГЕРИЪН
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ не е получавал възнаграждение от дружеството под
формата на разпределение на печалбата и/или други бонуси.

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън
обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно
сключения с него договор

Договорите с членовете на Съвета на директорите на БУЛГЕРИЪН
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ не предвиждат извършване на допълнителни плащания
за услуги, предоставени от лицата извън обичайните им функции.

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите
му по време на последната финансова година

През 2016  г.  БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ не е изплащало
обезщетение по повод прекратяване на функциите на член на СД.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения,
извън посочените в букви "а" -"д"

През 2016 г. никой от членовете на Съвета на директорите на БУЛГЕРИЪН
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ не е получавал непарични облаги, приравнени на
възнаграждения, извън посочените в букви "а" -"д".

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-
битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или
други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов
отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите

През 2016 г. по отношение на никой от членовете на съвета на директорите на
БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ не са налице предоставени заеми,
плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови
дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в
годишния му финансов отчет.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други
схеми за стимулиране въз основа на акции:







ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

ЗА ФИНАНСОВАТА 2016 г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА
ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (в сила от 01.01.2016 г.) , ЧЛ. 100Н, АЛ. 7  И АЛ. 8 ОТ
ЗППЦК И ПРИЛОЖЕНИЕ №10, КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 2 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА
ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН
ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ.
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УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Ние, членовете на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, водени от
стремежа да управляваме дружеството в интерес на акционерите, както и на основание
изискванията на разпоредбите на чл. 33  от Закона за счетоводството (в сила до 31.12.2015 г.),
чл.100н,  ал.7  от ЗППЦК и  приложение №10,  към чл.  32,  ал.  1,  т.  2  от Наредба №2  от
17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран
пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите
емитенти на ценни книжа изготвихме настоящият доклад за дейността /Доклада/. Докладът
представя коментар и анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата
от дейността, имащи отношение към стопанската дейност на дружеството, включително
информация по въпроси, свързани с екологията и служителите. Докладът съдържа обективен
преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”  АДСИЦ,  както и неговото състояние,  заедно с
описание на основните рискове, пред които е изправено.

Приложена към настоящия доклад е декларация за корпоративно управление на
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ съгласно разпоредбите на чл. 100н, ал. 8 от
ЗППЦК.

Настъпилите през 2016 г. обстоятелства, които ръководството на дружеството счита,
че биха могли да  бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да
придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа
са оповестени в предвидените от ЗППЦК срокове и начин на инвеститорите, регулирания
пазар на ценни книжа и на Комисията за финансов надзор.

 І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.

“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е учредено на 10.03.2005 г. и е
вписано с Решение № 1/05.05.2005 г. на СГС в регистъра на търговските дружества по ф.д.
5209/2005 г., парт. № 93591, том 1225, per. I, стр. 137. Дружеството е получило лиценз от
Комисията за финансов надзор с Решение № 118-ДСИЦ от 14 февруари 2006 г.
Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията
с ЕИК:131423120.

Към 31.12.2016 г. дружеството е с регистриран капитал в размер на 650 000 лв.,
разпределен в 650 000 бр. обикновени, безналични, свободно прехвърляеми акции с
номинална стойност 1 лв. всяка една.

“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е със седалище, адрес на управление,
телефон, телефакс, e-mail , website , както следва:

Адрес: София 1407 , район Лозенец, бул.”Черни Връх” № 67
телефон: +359 2 868 7196 телефакс: +359 8687196
e-mail: dvi@big-adsic.com
website:www.big-adsic.com
Адресът за кореспонденция с „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е  гр.

София  бул.”Цариградско шосе” № 111-117, Бизнес Център Евротур, ет.2., офис 6.

Структура на капитала

Към 31.12.2016 г. структурата на капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”
АДСИЦ е следната:

mailto:dvi@big-adsic.com
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Таблица №1
Име/наименование Брой притежавани

акции
Процент от
капитала

ЗК „ЛЕВ ИНС” АД 300 000 броя 46.154 %
„АТЛАС” АД 200 000 броя 30.769 %
Иванка Тодорова Иванова 89 718 броя 13.803 %
Други акционери - физически и юридически лица 60 281 броя 9.274 %

Икономическа група на емитента

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е част от икономическа група, и
няма участия в дъщерни дружества.

Информация относно системата на управление на дружеството

“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ се управлява и представлява от Съвет
на директорите. Към 31.12.2016 г. СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е в
следния състав:

Ø Ибрахим Салихов Гъралийски –Изп.директор
Ø Иван Лазаров Станев – Председател на СД
Ø Биляна  Енчева вълчева – независим член на СД

През 2016 г.  е извършена промяна в състава на СД.  На проведеното на 08.08.2016 г.
общо събрание на акционерите на дружеството Илиян Петков Данов е освободен като член
на Съвета на директорите на“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”  АДСИЦ и на негово
място е избрана Биляна Енчева Вълчева за нов член на Съвета на директорите на
дружеството с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър
към Агенция по вписванията. На 15.08.2016 г. промяната в състава на Съвета на директорите
на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”  АДСИЦ е вписана в Търговския регистър към
Агенция по вписванията по партидата на дружеството под № 20160815112640.

През 2016 г. не е извършвана промяна в представителството на дружеството.
Дружеството се представлява от изпълнителен директор Ибрахим Салихов Гъралийски.

     През 2016 г. не е назначаван или освобождаван прокурист на “БУЛГЕРИЪН
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

ІІ. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА И НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Основна дейност

Предметът на дейност на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е:
инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими
имоти и вещни права върху недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти),
посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти,
и извършване на строежи и подобрения в тях,  с цел предоставянето им за управление,
отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. Дружеството не може да извършва
други търговски сделки извън посочените в предходното изречение и пряко свързаните с
тяхното осъществяване, освен ако са позволени от ЗДСИЦ.

Инвестиционните цели на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ са
обусловени от характера на Дружеството и установената стратегия за разгръщане на
дейността му съобразно приетите инвестиционна програма и устав. Инвестиционната
стратегия на Дружеството се основава на принципа на получаване на доходи от
експлоатацията на недвижимите имоти въз основа на наемни, лизингови и други договори,
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включително и посредством продажба на тези имоти, при балансирано разпределение на
риска.

В устава на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ са предвидени
възможностите за инвестиране на свободните парични средства на Дружеството:

1. в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава и/или в
банкови депозити – без ограничение;

2. в ипотечни облигации – до 10 на сто от активите;
3. в други активи, при положение че това е допустимо от закона.

Основната сфера на дейност на дружеството е инвестиране и строеж на недвижими
имоти, продажба на недвижими имоти и отдаване под наем на недвижими имоти. Съгласно
устава “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ може да секюритизира следните
видове недвижими имоти:

·  Недвижими имоти с жилищно предназначение: апартаменти, къщи, вили,
включително прилежащите към тях парцели, терени и др.;

·  Недвижими имоти с хотелско предназначение: хотели, курортни и вилни
селища, включително прилежащите към тях парцели, терени и др.;

·  Недвижими имоти с търговско предназначение: магазини, складове, офис
сгради, включително прилежащите към тях парцели, терени и др. ;

· Земеделски земи;
· Недвижими имоти с промишлено предназначение: промишлени сгради,

включително прилежащите към тях парцели, терени и др.;
· Недвижими имоти със спортно-развлекателно предназначение.

2. Пазари и продажби

Към 31.12.2016 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ регистрира нетни
приходи от продажби в размер на 0 лв. Общо приходите от дейността на дружеството за 2016
г. са в размер на 15 хил. лв., което представлява понижение от 80 % спрямо регистрираните
към 31.12.2015 г. общо приходи от дейността на стойност 74 хил. лв., които са се повишили
с 429 % спрямо 2014 година.

Таблица № 2
(в хил. лв.)

ПРИХОДИ 2014 2015 2016
а 1 2 3

А. Приходи от дейността

I. Нетни приходи от продажби на:

1. Продукция 0 0% 0 0% 0
2. Стоки 0 0% 0 0% 0
3. Услуги 0 0% 0 0% 0
4. Други 0 0% 71 0% 0

Общо за група I: 0 0% 71 0% 0
II. Приходи от финансирания
в т.ч. от правителството

Общо за група  II: 0 0% 0 0% 0
III. Финансови   приходи
1. Приходи от лихви 14 100% 3 400% 15
2. Приходи от дивиденти 0 0% 0 0% 0
3. Положителни разлики от операции с финансови
активи и инструменти 0 0% 0 0% 0
4. Положителни разлики от промяна на валутни
курсове 0 0% 0 0% 0
5. Други 0 0% 0 0% 0

Общо за група III: 14 100% 3 400% 15

Б.   Общо приходи от дейността (I + II + III): 14 429% 74 -80% 15

% %



5

ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ЕКОЛОГИЯТА И
СЛУЖИТЕЛИТЕ

Дейност на дружеството не е свързана с възможност за екологични проблеми и
дружеството не отчита екологичния риск като специфичен за „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ
ГРУП” АДСИЦ.

Към 31.12.2016  г.  дружеството има назначен на трудов договор един служител –
директор за връзки с инвеститорите. Директорът за връзки с инвеститорите е назначен на
трудов договор съгласно изискванията на разпоредбата на чл. 116г от ЗППЦК.

Дружеството няма други служители, назначени на трудов договор.

ІV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Към 31.12.2016 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ регистрира
финансов резултат нетна загуба в размер на 27 хил. лв. в сравнение с отчетената през 2015 г.
нетна загуба на стойност 20 хил. лв. и регистрираната за 2014 г. нетна загуба от 25 хил. лв.

Таблица № 3
 СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО

УЧАСТИЕ  И ПАСИВИ
2014 2015 2016

а 1 2 3
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Основен капитал 650 0% 650 0% 650
II. Резерви 1 0% 1 0% 1
III. Финансов резултат 0 0% 0 0% 0
1. Натрупана печалба  (загуба) в т.ч.: -113 22% -138 -14% -158
неразпределена печалба 0 0% 0 0% 0
непокрита загуба -113 -2500% -138 -14% -158
еднократен ефект от промени в счетоводната
политика 0 0% 0 0% 0
2. Текуща печалба 0 0% 0 0% 0
3. Текуща загуба -25 -20% -20 -35% -27
Общо за група III: -138 14% -158 -17% -185
    ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): 513 -4% 493 5% 466

% %

Таблица № 4
Към 31.12.2014г. Към 31.12.2015 г. Към 31.12.2016 г.

Оперативен финансов резултат -37 -21 -40

Към 31.12.2016 г. дружеството отчита оперативна загуба на стойност 37 хил. лв., в
сравнение с регистрираната към 31.12.2015 г. оперативна загуба на стойност 21 хил. лв. и
оперативна загуба в размер на 37 хил. лв. към 31.12.2014 г.

Разходи за основна дейност по категории дейности
Таблица № 5

( в хил . л в.)
Р АЗХО ДИ 2014 201 5 2016

а 1 2 3
А .  Разходи за дейността
I.  Разходи  по ико номически елементи
1. Р азходи  за  м атериали 0 0% 0 0% 0
2. Р азходи  за  външ ни  услуги 31 26% 39 -10% 35
3. Р азходи  за  а морти заци и 1 0% 1 0% 0
4. Р азходи  за  възна гражде ния 2 -50% 1 0% 1
5. Р азходи  за  ос игуровки 0 0% 2 0% 4
6. Ба лансова  стойн ост  на  п родаде ни акти ви  (без
п родукц ия) 0 0% 49 0% 0

7.  И змен ени е на зап аси те  от продукци я и
н езавърш ен о п роизводство

0 0% 0 0% 0

8.  Други,  в т.ч.: 3 0% 0 0% 0
обе зце нка на акти ви 0 0% 0 0% 0
п рови зии 0 0% 0 0% 0

О бщо за г р упа  I: 37 149% 92 -57% 40

% %
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Към 31.12.2016 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ отчита разходи по
икономически елементи в размер на 40 хил. лв., което представлява понижение на разходите по
икономически елементи с 57 % в сравнение със стойността им за 2015 г. в размер на 92 хил. лв.
Разходите през 2014 г. възлизат на 37 хил. лева.

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. ЛИКВИДНОСТ

472,00

0,00

472.00

472,00

0,00

0,00

250,00

0,00

000

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00

Към 31.12.2014г.

Към 31.12.2015 г.

Към 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ЛИКВИДНОСТ

Коефициент на абсолютна ликвидност Коефициент на бърза ликвидност

Коефициент незабавна  ликвидност Коефициент на обща ликвидност

2. Капиталови ресурси

0,0019

0,00

0,000

0,002

0,00

0,000

513.00

0,00

000

0,0000 100,0000 200,0000 300,0000 400,0000 500,0000 600,0000

Към 31.12.2014г.

Към 31.12.2015 г.

Към 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ

Коефициент  на финансова автономност Дълг / Активи

Коефициент на задлъжнялост

Чрез показателите на финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита
съотношението между собствени и привлечени средства в капиталовата структура на
дружеството. Високото равнище на коефициента на финансова автономност, респективно
ниското равнище на коефициента на финансова задължнялост са гаранция, както за
инвеститорите /кредиторите/, така и за самите собственици, за възможността на дружеството
да плаща регулярно своите дългосрочни задължения.

Ефектът от използването на привлечени средства (дълг) от дружеството с оглед
увеличаване на крайния нетен доход от общо въвлечените в дейността средства (собствен
капитал и привлечени средства) се нарича финансов ливъридж. Ползата от използването на
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финансовия ливъридж се явява тогава, когато дружеството печели от влагането на
привлечените средства повече, отколкото са разходите (лихвите) по тяхното привличане.

ПОКАЗАТЕЛИ НА РЕНТАБИЛНОСТ
Таблица № 6

Към 31.12.2014г. Към 31.12.2015 г. Към 31.12.2016 г.
Рентабилност на Основния Капитал -3,85% -3,08% -4,15%

Към 31.12.2014г. Към 31.12.2015 г. Към 31.12.2016 г.
Рентабилност на Собствения Капитал (ROE) -4,87% -4,06% -5,79%

Към 31.12.2014г. Към 31.12.2015 г. Към 31.12.2016 г.
Рентабилност на Активите (ROA) -4,86% -4,06% -5,79%

Рентабилност на Собствения капитал

Показателят за Рентабилност на Собствения капитал се изчислява като нетния
финансов резултат на дружеството се изрази като процент от собствения капитал.  Това
съотношение измерва абсолютната възвращаемост за акционерите по отношение на техните
абсолютни инвестиции.

Таблица № 7
Към 31.12.2014г. Към 31.12.2015 г. Към 31.12.2016 г.

Рентабилност на Собствения Капитал (ROE) -4,87% -4,06% -5,79%

И през трите финансови години, стойностите на коефициента на Рентабилност на
собствения капитал са отрицателни, поради отчетените от дружеството загуби.

Рентабилност на активите (ROA)

Показателя за Рентабилност на активите показва ефективността на използване на
общите активи.

Таблица №8
Към 31.12.2014г. Към 31.12.2015 г. Към 31.12.2016 г.

Рентабилност на Основния Капитал -3,85% -3,08% -4,15%

Към 31.12.2016г., показателят за Рентабилност се влошава, достигайки -4,15 %, докато
преа 31.12.2015 г. показателят за Рентабилност на активите е -3.08 % в сравнение с
регистрирания към 31.12.2014 г. показател на стойност -3.85 %.

През 2016 г. спрямо 2015 г. нетната загуба на дружеството се увеличава с 35 % в
сравнение с понижението и от 20 % спрямо предходните две години, а сумата на актива се
понижава с 5 %.

Рентабилност на основния капитал (ROE)
Таблица №9

Към 31.12.2014г. Към 31.12.2015 г. Към 31.12.2016 г.

Рентабилност на Активите (ROA) -4,86% -4,06% -5,79%
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V. ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

Акционерите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ са изложени на
следните по-важни рискове:

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

ОБЩ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ РИСК

На своето заседание по паричната политика, проведено на 8 декември 2016 г., въз
основа на редовния икономически и паричен анализ Управителният съвет на ЕЦБ  извърши
задълбочена оценка на перспективите за икономиката и инфлацията и на позицията по
паричната политика. Оценката потвърди необходимостта да бъде удължен срокът на
програмата за закупуване на активи и след март 2017 г., за да се запази значителният размер
на паричната подкрепа, нужна за осигуряването на устойчиво доближаване на темпа на
инфлация до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.

Оценка за състоянието на икономиката и финансите към датата на заседанието на
Управителния съвет от 8 декември 2016 г.:

През втората половина на годината икономическата активност в световен мащаб
отбеляза подобрение и се очаква да продължи да се засилва, макар и да остане под
предкризисните си нива. Провежданата нерестриктивна политика и подобряването на пазара
на труда подпомагаха активността в САЩ, но несигурността относно перспективите за
страната и за света като цяло се засили след изборите в САЩ. В Япония темповете на растеж
се очаква да останат умерени, докато средносрочните перспективи за растежа в Обединеното
кралство вероятно ще бъдат ограничени от засилената несигурност, свързана с бъдещите
отношения на страната с ЕС. Освен това, макар че наблюдаваното понастоящем постепенно
забавяне на растежа в Китай може би се отразява върху други нововъзникващи пазарни
икономики, постепенното отслабване на тежката рецесия в някои от големите страни –
износителки на основни суровини, оказва все по-голяма подкрепа на световния растеж.
Цената на петрола се повиши вследствие на споразумението на ОПЕК от 30 ноември, а
ефектите от предходните й понижения върху общата инфлация в света бавно намаляват. Все
още големият обем свободни производствени мощности в света обаче сдържа базисната
инфлация.

Икономическото възстановяване в еврозоната продължава. През третото тримесечие
на 2016 г. БВП в реално изражение на еврозоната нарастваа на тримесечна база с 0,3 %, както
и през второто тримесечие. Постъпващите данни, и най-вече резултатите от проучванията,
сочат, че растежът ще продължи и през четвъртото тримесечие на 2016 г. В бъдеще
Управителният съвет очаква икономическото възстановяване да продължи да се осъществява
с умерен, но по-стабилен темп. Прехвърлянето на мерките на ЕЦБ по паричната политика в
реалната икономика стимулира вътрешното търсене и подпомага намаляването на
задлъжнялостта. По-добрата рентабилност на предприятията и много благоприятните
условия на финансиране продължават да насърчават възстановяването на инвестициите.
Освен това устойчивото нарастване на заетостта, за което допринасят и предходни
структурни реформи, подкрепя реалния разполагаем доход на домакинствата и частното
потребление.

Според макроикономическите прогнози за еврозоната на експерти на Евросистемата
от декември 2016 г. се предвижда БВП в реално изражение да нарасне годишно с 1,7% през
2016 г. и 2017 г. и с 1,6% през 2018 г. и 2019 г. В сравнение с макроикономическите прогнози
на експертите на ЕЦБ от септември 2016 г. прогнозата за растежа на реалния БВП остава в
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общи линии без промяна. Рисковете относно растежа в еврозоната остават свързани с
надценяване на прогнозата.

Според шестмесечния доклад на фонда World Economic Outlook, публикуван на
04.10.2016 г., брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ще нарасне с до 3,0 % през 2016
г. и 2,8 % през 2017 г. Предишните прогнози на МВФ от април бяха за растеж от 2,3 % и през
двете години. Основните рискове пред развитието на българската икономика, според
експертите на МВФ са влошаващата се демографска картина, както и големите икономически
и социални дисбаланси между отделните региони в страната.

На 06.12.2016 г. Министерството на финансите публикува актуализирана Есенната
макроикономическа прогноза*. (*При изготвянето на прогнозата са използвани
статистически данни публикувани до 28 октомври 2016 г., с изключение на изрично
упоменатите.) Актуализацията на есенната прогноза на Министерство на финансите бе
наложена от публикуването на ревизирани серии от данни за Платежен баланс и Национални
сметки, съответно на 17септември и 11 октомври 2016 г.

Съгласно актуализираната есенна прогноза на МФ, очакванията са както
европейската, така и американската икономика да забавят темповете си на растеж през
текущата година. Благоприятното развитие при развиващите се пазари, както и ускорението
на ръста на БВП на САЩ ще имат водеща роля за динамиката на световната икономика през
2017  г.  В същото време,  развитието на европейската икономика се очаква да остане
потиснато, в резултат на повишената несигурност в региона, свързана с геополитическото
напрежение, миграционния поток към страните от ЕС, ефекта от предстоящото излизане на
Великобритания от Съюза и влошената икономическа и политическа среда в Турция.

Ревизираните данни за инвестициите показаха по-голямо увеличение на запасите,
докато инвестициите в основен капитал са почти на същото равнище, като стойност и реален
растеж. За първото полугодие общите инвестиции нараснаха със 7.7 %, но за цялата година
се очаква забавяне на растежа до 4.1 %. Това ще бъде свързано с очакваното по-слабо
нарастване на запасите и частните инвестиции през втората половина на годината, както и
със спада на капиталовите разходи на правителството, който се дължи на преминаването към
новата финансова рамка 2014 г. -2020 г. за финансиране на програмите от фондовете на ЕС.
Инвестициите в основен капитал се очаква да нараснат с 0.1 %, което ще се дължи на частния
сектор.

Реалният растеж на българската икономика за 2016 г. се очаква да достигне 3.2 %, при
2.6 % в есенната прогноза. Отново се очаква вътрешното търсене (потребление и
инвестиции) да има основен принос за растежа, но е повишен и приносът на нетния износ, от
0.6 на 1 пр.п., поради ревизираните данни за вноса.

През 2017 г.  растежът на БВП слабо ще се забави до 2.9  %,  при очакване за 2.5  % в
есенната прогноза. Принос за по-ниския растеж ще има по-слабото външно търсене от
европейската икономика, което ще се отрази в забавяне на растежа на износа до 3.2 %. При
засилване на потреблението и на инвестициите в основен капитал, растежът на вноса на
стоки и услуги се очаква да бъде малко по-висок от 2016 г. и да достигне 2.7 %. В резултат,
приносът на нетния износ за растежа на БВП ще бъде 0.4 пр.п., което е по-ниско с 0.6 пр.п. в
сравнение с 2016 г.

За периода 2018 г. - 2019  г.  се очаква леко ускоряване на растежа на БВП до 3  %.
Вътрешното търсене ще бъде водещо, както по линия на потреблението, така и на
инвестициите. По-високият ръст на вътрешното търсене ще се отрази в ускорено нарастване
на вноса, в резултат на което приносът на нетния износ ще продължи да намалява, а в края на
прогнозния период се очаква почти нулев принос към растежа на БВП.

По данни на НСИ през декември 2016 г. общият показател на бизнес климата остава
на нивото си от предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура се регистрира в
промишлеността и строителството, докато в търговията на дребно и сектора на услугите се
отчита понижение.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/text.pdf
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Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 2.3 пункта в
сравнение с ноември, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на промишлените
предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно обаче осигуреността
на производството с поръчки се оценява като леко намалена,  което е съпроводено и с
понижени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда продължава да е най-сериозният проблем,
затрудняващ дейността на 46.4 % от предприятията.

По отношение на продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите
предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През декември съставният показател „бизнес климат в строителството” се увеличава с
1.2 пункта в резултат на благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи
за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно настоящата строителна
активност, както и прогнозите им за следващите три месеца са също по-умерени.

Основните пречки за развитието на бизнеса остават свързани с несигурната
икономическа среда и конкуренцията в бранша.

Относно продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да
останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” спада с 5.2 пункта
спрямо предходния месец, което се дължи на влошените оценки и очаквания на търговците
на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и
поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са по-резервирани.

Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене
продължават да са най-сериозните фактори, затрудняващи дейността на предприятията.

По отношение на продажните цени преобладаващите очаквания на търговците са за
запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През декември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се
понижава с 1.3 пункта главно поради по-неблагоприятните очаквания на мениджърите за
бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-резервирани са и
мненията им по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги.

Основните пречки за развитието на бизнеса остават свързани с несигурната
икономическа среда и конкуренцията в бранша, макар че през последния месец анкетата
регистрира намаление на отрицателното им въздействие.

Относно продажните цени в сектора на услугите по-голяма част от мениджърите
предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.
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ЛИХВЕН РИСК

Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в лихвените
нива, установени от финансовите институции на Република България.

На 08.10.2016 г. Управителният съвет на ЕЦБ реши, лихвеният процент по основните
операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и
депозитното улеснение да останат непроменени на нива от 0.00 %, 0.25% и -0.40 % съответно
и продължава да очаква, че те ще останат на сегашните или на по-ниски равнища за
продължителен период от време и доста след приключването на нетните покупки на активи
от страна на Евросистемата. Управителният съвет потвърди, че месечните покупки на активи
за 80 млрд. евро са предвидени да се провеждат до края на март 2017 г., а при необходимост
и след това, но при всички случаи до установяването на трайна корекция в тренда на
инфлацията, който да съответства на целта на УС на ЕЦБ за инфлацията.

На своето заседание по паричната политика, проведено на 8 декември 2016 г., с оглед
на осъществяването на своята цел за ценова стабилност Управителният съвет на ЕЦБ взе
следните решения:

•  Що се отнася до нестандартните мерки по паричната политика,  Евросистемата ще
продължава да извършва покупки по програмата за закупуване на активи (APP) със сегашния
темп от 80 млрд. евро месечно до края на март 2017 г. От април 2017 г. е предвидено нетните
покупки на активи да продължат да се провеждат с месечен обем от 60 млрд. евро до края на
декември 2017 г., а при необходимост и след това, но при всички случаи до установяването
от Управителния съвет на трайна корекция в тренда на инфлацията, който да съответства на
неговата цел за инфлацията. Ако междувременно перспективите станат по-неблагоприятни
или финансовите условия не съответстват на по-нататъшния напредък към устойчива
корекция в тренда на инфлацията, Управителният съвет възнамерява да увеличи размера
и/или продължителността на програмата.

• За да се осигури все така гладкото осъществяване на покупките на активи от страна
на Евросистемата, Управителният съвет взе решение да коригира параметрите на APP от
януари 2017 г., както следва: Първо, матуритетният диапазон на програмата за покупки от
публичния сектор ще бъде разширен, като минималният остатъчен срок до падежа на
допустимите ценни книжа се намали от две години на една година. Второ, покупките на
ценни книжа по APP, чиято доходност до падеж е по-ниска от лихвения процент на ЕЦБ по
депозитното улеснение, ще бъдат разрешени, докогато е необходимо.

• Управителният съвет взе решение да не променя основните лихвени проценти на
ЕЦБ и продължава да очаква, че те ще останат на сегашните или на по-ниски равнища за
продължителен период от време, а и доста след приключването на нетните покупки на
активи.

Основните лихвени проценти, определени от БНБ за периода
01.01.2016 – 31.12.2016 г. са:

Месец Основен лихвен
процент

Януари 2016 г. 0.01 %
Февруари 2016 г. 0.00 %

Март 2016 г. 0.00 %
Април 2016 г. 0.00 %
Май 2016 г. 0.00 %
Юни 2016 г. 0.00 %
Юли 2016 г. 0.00 %

Август 2016 г. 0.00 %
Септември 2016 г. 0.00 %
Октомври 2016 г. 0.00 %
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Ноември 2016 г. 0.00 %
Декември 2016 г. 0.00 %

                              *Източник:БНБ

ИНФЛАЦИОНЕН РИСК

Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което парите
се обезценят и съществува вероятност от понасяне на загуба от домакинствата и фирмите.

По данни на НСИ индексът на потребителските цени за октомври 2016 г. спрямо
септември 2016 г. е 100.2 %, т.е. месечната инфлация е 0.2 %. Инфлацията от началото на
годината (октомври 2016 г. спрямо декември 2015 г.) е минус 0.4 %, а годишната инфлация за
октомври 2016 г. спрямо октомври 2015 г. е минус 0.6 %. Средногодишната инфлация за
периода ноември 2015 - октомври 2016 г. спрямо периода ноември 2014 - октомври 2015 г. е
минус 0.8 %.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за октомври 2016 г. спрямо
септември 2016 г. е 99.9%, т.е. месечната инфлация е минус 0.1 %. Инфлацията от началото
на годината (октомври 2016 г. спрямо декември 2015 г.) е минус 1.1 %, а годишната
инфлация за октомври 2016 г. спрямо октомври 2015 г. е минус 1.0 %. Средногодишната
инфлация за периода ноември 2015 - октомври 2016 г. спрямо периода ноември 2014 -
октомври 2015 г. е минус 1.4 %.

Индексът на потребителските цени за ноември 2016 г. спрямо октомври 2016 г. е
100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0 %. Инфлацията от началото на годината (ноември 2016
г. спрямо декември 2015 г.) е минус 0.5 %, а годишната инфлация за ноември 2016 г. спрямо
ноември 2015 г. е минус 0.5 %. Средногодишната инфлация за периода декември 2015 -
ноември 2016 г. спрямо периода декември 2014 - ноември 2015 г. е минус 0.8 %.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за ноември 2016 г. спрямо
октомври 2016 г. е 99.9%, т.е. месечната инфлация е минус 0.1 %. Инфлацията от началото на
годината (ноември 2016 г. спрямо декември 2015 г.) е минус 1.2 %, а годишната инфлация за
ноември 2016 г. спрямо ноември 2015 г. е минус 0.8 %. Средногодишната инфлация за
периода декември 2015 - ноември 2016 г. спрямо периода декември 2014 - ноември 2015 г. е
минус 1.4 %.

Индексът на потребителските цени за декември 2016 г. спрямо ноември 2016 г. е
100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6 %. Годишната инфлация за декември 2016 г. спрямо
декември 2015 г. е 0.1%. Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2016 г.
спрямо периода януари - декември 2015 г. е минус 0.8 %.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за декември 2016 г. спрямо
ноември 2016 г. е 100.8 %, т.е. месечната инфлация е 0.8 %. Годишната инфлация за
декември 2016 г. спрямо декември 2015 г. е минус 0.5 %. Средногодишната инфлация за
периода януари - декември 2016 г. спрямо периода януари - декември 2015 г. е минус 1.3 %.

Различният обхват на ИПЦ и ХИПЦ и съответно различната структура на
потреблението са причина за различните стойности на двата индекса.

Съгласно актуализираната есенната прогноза на Министерство на финансите,
публикувана на 06.12.2016 г., през 2016 г. годишният темп на инфлация остава отрицателен,
като отчита известно ускорение през първото полугодие най-вече по линия на спада в цените
на енергийните стоки и храните и поевтиняване на комуникационните услуги. През летните
месеци обаче дефлацията в страната се забавя съществено и остава на ниво от 1.1 % на
годишна база в периода юли-септември.

Текущата динамика и очаквания за международните цени на суровините дават
основания да се очаква, че отрицателната инфлация в страната ще продължи да се забавя до -
0.2 % в края на 2016 г. Средно за годината общият ХИПЦ се очаква да отчете понижение от
1.2 %, предвид високата дефлация в периода април-май 2016 г.
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Натрупаната инфлация в края на 2017 г. ще се ускори до 1.2 %, като отрицателен
принос се очаква единствено по линия на продължаващо, макар и с по-нисък темп,
поевтиняване на потребителските стоки с дълготраен характер. Останалите основни
компоненти на ХИПЦ ще отчетат поскъпване при допускане за по-високи международни
цени на петрола и неенергийните суровини и нарастване на вътрешното търсене.
Средногодишното повишение на общият индекс през 2017 г. се очаква да бъде 1.1 %, а в
периода 2018-2019 г. инфлацията ще се ускори до 1.5-1.7 %.

Инфлацията за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. е следната:

*Източник:НСИ

Според предварителната оценка на Евростат годишната инфлация в еврозоната,
измерена чрез ХИПЦ, се повишава до 0,6 % през ноември 2016 г. спрямо 0,5 % през
октомври и 0,4 % през септември, което до голяма степен отразява повишение на годишната
инфлация при енергоносителите, макар все още да няма признаци за изразен възходящ тренд
на базисната инфлация.

В бъдеще, въз основа на текущите цени на петролните фючърси, има вероятност
общата инфлация да се увеличи значително през декември 2016 г. – януари 2017 г., до
равнище над 1 %, главно вследствие на базови ефекти при годишното изменение на цените
на енергоносителите.

Според макроикономическите прогнози за еврозоната на експертите от Евросистемата
от декември 2016 г. годишната ХИПЦ инфлация се предвижда да бъде 0,2% през 2016 г.,
1,3% през 2017 г., 1,5% през 2018 г. и 1,7% през 2019 г. Прогнозата за ХИПЦ инфлацията е в
общи линии без промяна спрямо макроикономическите прогнози на експертите в ЕЦБ от
септември 2016 г.

ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК

Политическият риск е вероятността от смяна на Правителството, или от внезапна
промяна в неговата политика, от възникване на вътрешнополитически сътресения и
неблагоприятни промени в стопанското законодателство, в резултат на което средата, в която
оперират местните стопански субекти да се промени негативно, a инвеститорите да понесат
загуби.

В национален план,  на 14  ноември 2016  г.  Премиерът Бойко Борисов внесе в
Народното събрание оставка на правителството. След приемане на подадената оставка от
парламента на 16 ноември 2016 г., трите неуспешни опита за съставяне на ново правителство
в рамките на действащия парламент и отказът на президента да назначи служебно
правителство, политическият риск за България се свързва с възможността за вътрешно

Месец % на инфлацията

Януари 2016 г. 0.00 %
Февруари 2016 г. - 0.3 %

Март 2016 г. - 0.7 %
Април 2016 г. 0.00 %
Май 2016 г. 0.00 %
Юни 2016 г. -0.1 %
Юли 2016 г. 1.00 %

Август 2016 г. 0.00 %
Септември 2016 г. -0.5 %

Октомври 2016 г. 0.2 %
Ноември 2016 г. 0.00 %
Декември 2016 г. 0.6 %
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дестабилизиране на държавата в периода на организиране и провеждане на предсрочни
парламентарни избори.

Политическите рискове за България в международен план са свързани с поетите
ангажиментите за осъществяване на сериозни структурни реформи в страната в качеството й
на равноправен член на ЕС, повишаване на социалната стабилност ограничаване на
неефективните разходи, от една страна, както и със силната дестабилизация на страните от
Близкия изток, зачестяващите заплахи от терористични атентати в Европа, бежански вълни и
нестабилност на ключови страни в непосредствена близост до България.

Основният извод в доклад за България на Economist  Inteligence  Unit  (EIU)  е,  че
въпреки фискалните подобрения през периода януари - август след прогреса в
консолидацията през 2015 г. са налице някои рискове за бюджета на България през 2016-17
г., произтичащи от проблеми в енергийния сектор. Причината, въпреки снижаването на
дефицита в сектора вследствие на реформите през 2015 г. е фактът, че през юни
международният арбитражен съд реши НЕК да плати 550 млн. евро на руската
„Атомстройекспорт“ заради решението на България да се откаже от проекта за АЕЦ
„Белене“. Въпреки че компенсацията е само половината от това, което Русия иска, тя
представлява значителна сума за финансово затруднената НЕК и вероятно ще трябва
финансиране от публични фондове. Основната прогноза на Economist Inteligence Unit (EIU) е,
че фискалната консолидация ще продължи да надминава целите на правителството в
средносрочен план.

България,  както и другите държави –  членки на ЕС от региона,  продължава да бъде
сериозно засегната от общо европейския проблем с интензивния бежански поток от Близкия
изток.

След заседанието на Европейския съвет в Братислава на 16.09.2016 г. Председателят
на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер обяви, че Европейският съюз ще предостави 160
млн. евро на България за управление на границите и преодоляване на миграционната криза.
Помощта за страната ни се очаква да бъде изплатена на два транша. Европейският съвет е
решил 108 млн. евро да бъдат отпуснати първоначално  за нуждите на България, като целта е
тази сума да достигне 160 млн. евро, каквото е било искането на българския премиер.

Други фактори, които също влияят на този риск, са евентуалните законодателни
промени и в частност тези, които касаят стопанския и инвестиционния климат в страната.

ВАЛУТЕН РИСК

Експозицията към валутния риск представлява зависимостта и ефектите от
изменението на валутните курсове. Систематичният валутен риск е вероятността от
евентуална промяна на валутния режим на страната (валутен борд), което би довело или до
обезценяване на лева или до поскъпване на лева спрямо чуждестранните валути.

Валутният риск ще има влияния върху компании, имащи пазарни дялове, плащанията
на които се извършват във валута, различна от лева и еврото. Тъй като съгласно действащото
законодателство в страната българският лев е фиксиран към еврото в съотношение EUR 1 =
BGN 1.95583, а Българската народна банка е длъжна да подържа ниво на българските левове
в обръщение, равно на валутните резерви на банката, рискът от обезценяване на лева спрямо
европейската валута е минимален и се състои във евентуално предсрочно премахване на
валутния борд в страната. На този етап това изглежда малко вероятно, тъй като очакванията
са валутният борд да бъде отменен при приемането на еврото в България за официална
платежна единица.

Теоретично, валутният риск би могъл да се повиши, когато България се присъедини към
втория етап на Европейския Валутен Механизъм (ЕRМ II). Това е режим, в който страната
трябва да поддържа валутния курс спрямо еврото в границите на +/-15% спрямо централен
паритет.  На практика, всички държави, които понастоящем са в този механизъм (Дания,
Естония,  Кипър,  Литва,  Латвия,  Малта),  са свидетели на колебания,  които са съществено по-
малки от позволените ±15%.
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Фиксираният курс на лева към еврото не елиминира за българската валута риска от
неблагоприятни движения на курса на еврото спрямо другите основни валути (щатски долар,
британски паунд, швейцарски франк) на международните финансови пазари, но към
настоящия момент дружеството не счита, че такъв риск би бил съществен по отношение на
дейността му. Дружеството може да бъдат засегнато от валутния риск в зависимост от вида
на валутата на паричните постъпления и от вида на валутата на потенциалните заеми на
дружеството.

ЛИКВИДЕН РИСК

Проявлението на ликвидния риск по отношение на дружеството се свързва с
възможността за липса на навременни и/или достатъчни налични средства за посрещане на
всички текущи задължения. Този риск може да настъпи, както при значително забавяне на
плащанията от страна на длъжниците на дружеството, така и при не достатъчно ефективно
управление на паричните потоци от дейността на дружеството.

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Специфичните рискове намират проявление и са свързани с конкретната сфера на
дейност на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, а именно: изграждане, покупко-
продажба и експлоатация на недвижими имоти. Дружеството, изпълнявайки
инвестиционните си проекти, ще бъде изложено на следните групи рискове:

 ДОСТЪП ДО ИЗТОЧНИЦИ И ЦЕНА НА ФИНАНСИРАНЕ

Разработването и изпълнението на инвестиционни проекти на дружеството в известна
степен е зависимо от външно финансиране. Възможностите за бърз достъп до кредитен
ресурс на приемлива цена (лихвени проценти по кредитите) пряко ще рефлектира върху
възвръщаемостта на направените инвестиции, съответно върху размера на годишната
печалба на Дружеството и доходите на акционерите.

Финансовите институции отпускат все по – малко кредити. Основните причини за
това  са спадът в цените на жилищата и по-малкият процент на финансиране от страна на
банките.

НИСКА ЛИКВИДНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Инвестициите в недвижими имоти се характеризират с по-голяма трудност, а понякога
и невъзможност да бъдат продадени бързо и с минимални транзакционни разходи.

 За „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ съществува риск, при инвестиране
в недвижими имоти, ако възникне необходимост за покриване на задължения, дружеството
да не успее да извърши промяна в портфейла си от недвижими имоти, така,че да си осигури
достатъчно количество ликвидни средства.

V. ВСИЧКИ ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА
ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Към момента на съставяне на настоящия доклад за дейността през 2016  г.,  не са
възникнали други събития след датата на годишното приключване, които да изискват
корекция на финансовите отчети или да представляват важна информация, влияеща върху
цената на ценните книжа.
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VІ. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО  РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Инвестиционните цели на дружеството са обусловени от установената стратегия за
развитие на дейността и приетите инвестиционна програма и устав.

През 2017  г.  ръководството на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”  АДСИЦ ще
продължи да полага усилия за реализация на инвестиционните стратегии на дружеството,
като ще се стреми да повиши рентабилността на извършваната дейност.

VІІ. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА
И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Поради специфичния предмет на дейност „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”
АДСИЦ не осъществява научни изследвания и разработки.

VІІI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ,
ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187д ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината
собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която
е станало придобиването или прехвърлянето

През 2016 г. не са придобивани и не са прехвърляни собствени акции на дружеството.

2. Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от
капитала, която те представляват

Дружеството не притежава собствени акции.

ІХ. ИНФОРМАЦИЯТА, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ
ЗАКОН

1. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите

Изпълнителният член на Съвета на директорите Ибрахим Гъралийски е получил за
2016 г. брутно трудово възнаграждение в размер на 19 909,80 лв. Другите членове на Съвета
на директорите не получават възнаграждения.

2. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през
годината акции и облигации на дружеството

Членовете на Съвета на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ
не притежават акции от капитала на дружеството.

3. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството

Членовете на СД на дружеството могат да придобиват свободно акции от капитала на
дружеството на регулиран пазар на ценни книжа при спазване на разпоредбите на Закона
срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Закона за публичното предлагане
на ценни книжа.
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4. Участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено
отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго
дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации
като прокуристи, управители или членове на съвети

Таблица № 13
Име Участие в управителните и

контролни органи на други
дружества, участие като
неограничено отговорни

съдружници и прокуристи

Участие с повече от 25 на сто в
капитала на други дружества

Ибрахим Салихов
Гъралийски –Председател
и Изп.член на СД

- „Бългериън Маунтин
Кънсълтънтс” ООД;
- Управляващ съдружник;
- „БУЛГАРЦВЕТ – ЕЛИН
ПЕЛИН” АД с ЕИК: 122048988 -
член на СД;
- „Армейски холдинг” АД с
ЕИК: 121213274 - член на НС;
- „Екотех 1” ЕООД с ЕИК:
130468276 – управител.

„Бългериън Маунтин
Кънсълтънтс” ООД

Иван Лазаров Станев –
член на СД

- ЕСТ АД – член на Съвета
на директорите;
- Голд Лизинг ООД –
управител;
- Спартак Секюрити АД –
член на Съвета на директорите;
- „Пела” ЕООД –
Управител;
- „Нек” ЕООД – Управител.

Участва в капитала на „Голд
Лизинг” ООД – притежава 0.5
% от капитала

Илиян Петков Данов –
член на СД

Не участва Не участва

5. Сключени през 2016 г. договори с членове на Съвета на директорите  или свързани с
тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се
отклоняват от пазарните условия

През 2016 г. не са сключвани договори с дружеството от членовете на СД или свързани
с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се
отклоняват от пазарните условия.

6. Планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните
инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на
дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на
дружеството

Очакванията са, че „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ ще продължи да се
развива в сферата на недвижимите имоти при полагане на постоянни усилия за увеличаване
благосъстоянието на акционерите.
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Х. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

   Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

ХІ. ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Дружеството не е използвало специални финансови инструменти при
осъществяване на финансовата си политика, включително за управление и хеджиране на
риска.

ХІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РАДЗЕЛ VІ А ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
НА НАРЕДБА № 2 НА КФН

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните
категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в
приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през
отчетната финансова година

Към 31.12.2016 г. дружеството е регистрирало нетни приходи от продажби в размер на
0  лв.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности,
вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с
материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с
отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или
купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10
на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко
лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента

à Информация относно приходите, разпределени по основни категории дейност

Таблица № 14
(в хил. лв.)

ПРИХОДИ 2014 2015 2016
а 1 2 3

А. Приходи от дейността

I. Нетни приходи от продажби на:

1. Продукция 0 0% 0 0% 0
2. Стоки 0 0% 0 0% 0
3. Услуги 0 0% 0 0% 0
4. Други 0 0% 71 0% 0

Общо за група I: 0 0% 71 0% 0
II. Приходи от финансирания
в т.ч. от правителството

Общо за група  II: 0 0% 0 0% 0
III. Финансови   приходи
1. Приходи от лихви 14 100% 3 400% 15
2. Приходи от дивиденти 0 0% 0 0% 0
3. Положителни разлики от операции с финансови
активи и инструменти 0 0% 0 0% 0
4. Положителни разлики от промяна на валутни
курсове 0 0% 0 0% 0
5. Други 0 0% 0 0% 0

Общо за група III: 14 100% 3 400% 15

Б.   Общо приходи от дейността (I + II + III): 14 429% 74 -80% 15

% %
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à Информация относно приходите, разпределени по вътрешни и външни пазари

Дружеството може да придобива право на собственост и други (ограничени) вещни
права върху недвижими имоти само на територията на Република България. Дружеството
реализира приходи от дейност в страната.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за
дейността на емитента

През 2016  г.  дружеството не е сключвало големи сделки и сделки,  които са от
съществено значение за дейността му.

4.  Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през
отчетния период

През 2016  г.  „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”  АДСИЦ не е сключвало сделки
със свързани лица.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи
съществено влияние върху дейността му

Към 31.12.2016 г. не са налице събития или показатели с необичаен за емитента
характер.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово през 2016 г.

През 2016 г. не са сключвани сделки, водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в
страната и в чужбина.

Към 31.12.2016 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ  не притежава  дялови
участия  в други дружества.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или
дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем

 Дружеството няма сключени договори за заем  в качеството си на заемополучател.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или
дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем

Към 31.12.2016 г. дружеството не е сключвало договори за заем в качеството си на
заемодател.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни
книжа през отчетния период

Към 31.12.2016 г. дружеството не е емитирало нови акции, и не е увеличавало
акционерния си капитал.
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11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във
финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези
резултати

Ръководството на дружеството няма публикувани прогнози относно финансовите
резултати за отчетния период – 2016 г., респективно не е коригирал такива прогнози.

12. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с
посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните
промени в структурата на финансиране на тази дейност

Ръководството на дружеството ще търси възможности за нарастване на стойността на
инвестициите и получаване на по-голяма текущ доход при контролиране на риска чрез
диверсификация на портфейла от недвижими имоти. Стратегия на дружеството се базира на
принципа на получаване на доходи от експлоатацията на недвижимите имоти въз основа на
наемни, лизингови и други договори, включително и посредством продажба на тези имоти,
при балансирано разпределение на риска.

13. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за
управление на емитента и на неговата икономическа група

През разглеждания период не е настъпила промяна в основните принципи на управление
на дружеството.

14. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса
на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за
управление на рискове

Относно гарантиране ефективността на работата на външните одитори, Дружеството
прилага вътрешни мерки, които са съобразени с разпоредбите на Закона за счетоводство,
Закона за независимия финансов одит и международните практики за осигуряване на
ефективност на работата на одиторите.

15. Информация за настъпили промени в Управителните органи на дружеството

През 2016 г. беше извършвана промяна в състава на Съвета на директорите на
дружеството. На проведеното на 08.08.2016 г. общо събрание на акционерите на дружеството
беше прието решение Илиян Петков Данов да бъде освободен като член на Съвета на
директорите на“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ и на негово място беше
избрана Биляна Енчева Вълчева за нов член на Съвета на директорите на дружеството с 5-
годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по
вписванията. На 15.08.2016 г. промяната в състава на Съвета на директорите на
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”  АДСИЦ е вписана в Търговския регистър към
Агенция по вписванията по партидата на дружеството под № 20160815112640.

Към 31.12.2016 г. СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е, както
следва:

Ø Ибрахим Салихов Гъралийски – Изпълнителен директор
Ø Иван Лазаров Станев – Председател на СД
Ø Биляна Енчева Вълчева – член на СД

     През 2016 г. не е извършвана промяна в представителството на дружеството.
Дружеството се представлява от изпълнителен директор Ибрахим Салихов Гъралийски. През
2016 г. не е назначаван или освобождаван прокурист на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ
ГРУП” АДСИЦ.



















ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ
СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №11 КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 4, ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 5 И

ЧЛ. 41, АЛ. 1, Т. 4 ОТ НАРЕДБА №2

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа,
които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга
държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията,
свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки
отделен клас

 Към 31.12.2016 г. капиталът на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е в размер
на 650 000 лв., разпределен в 650 000 броя акции с номинална стойност 1.00 лев всяка една.
Всички издадени акции са от един клас - обикновени, поименни, безналични, свободно
прехвърляеми и всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на
дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Цялата емисия
акции е регистрирана за търговия на “Пазар на дружества със специална и инвестиционна цел”
БФБ-София АД.
           Съгласно разпоредбите на чл. 17 от Устава на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”
АДСИЦ, дружеството издава само безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, водени в
регистрите на "Централен депозитар" АД. Дружеството може да издава два класа акции:
обикновени и привилегировани акции. Акциите с еднакви права образуват отделен клас.
Ограничаването правата на отделни акционери от един клас не е допустимо.
            Чл. 18, ал. 1 от Устава предвижда, че всяка обикновена акция дава право на глас в Общото
събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационе дял, съразмерно с номиналната й
стойност. Съгласно разпоредбите на чл. 22 от Устава, Дружеството може да издава
привилегировани акции, даващи право на гарантиран дивидент, ликвидационен дял или
привилегия за обратно изкупуване. Привилигированите акции са с право на глас. Дружеството не
може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас и привилегировани
акции, даващи право на допълнителен ликвидационен дял. Привилегированите акции се включват
при определяне на номиналната стойност на капитала.

Към 31.12.2016 г. емисията акции на дружеството се търгува на Base Market на „БФБ
София” АД, Сегмент за дружества със специална и инвестиционна цел.
          Към 31.12.2016 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е издавало други ценни
книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга
държава членка.

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ
към 31.12.2016 г.

Име/ наименование Брой притежавани акции Процент от капитала
ЗК “ЛЕВ ИНС” АД 300 000  броя 46,154 %
“АТЛАС” АД 200 000 броя 30,769 %
Иванка Тодорова Иванова 89 718 броя 13,803 %

Други акционери – физически и
юридически лица

60 282  броя 9.274 %

 2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за
притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от



дружеството или друг акционер

          Съгласно разпоредбата на чл. 21 от Устава на дружеството, акциите на дружеството се
прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото
законодателство за сделки с безналични ценни книжа.
          Не съществуват ограничения за придобиване и притежаване на акции от капитала на
дружеството, нито е необходимо получаване на одобрение от или друг акционер на “БУЛГЕРИЪН
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

 3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от
правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите,
размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите

         Към 31.12.2016 г. акционерите, притежаващи пряко 5 на сто или повече от правата на глас в
общото събрание на дружеството са:

Име/ наименование Брой притежавани акции Процент от капитала
ЗК “ЛЕВ ИНС” АД 300 000  броя 46.154 %
“АТЛАС” АД 200 000 броя 30.769 %
Иванка Тодорова Иванова 89 718 броя 13.803 %

 4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права

Дружеството няма акционери със специални контролни права.

 5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите,
когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се
упражнява непосредствено от тях

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите,
когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява
непосредствено от тях. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на
глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на
правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите
права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на „БУЛГЕРИЪН
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

Съгласно Устава на Дружеството, правото на глас в Общото събрание на акционерите се
упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди
датата на Общото събрание. Акционерите на дружеството участвуват в общото събрание лично
или чрез законен представител, или пълномощник, упълномощен с изрично писмено нотраиално
заверено пълномощно, отговарящо на изискванията, предвидени в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

 7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и
които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас

 На дружеството не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до



ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.
 8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните
органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава

Съгласно Устава на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ общото събрание на
акционерите на дружеството избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и
определя тяхното възнаграждение, тантиеми и гаранцията за управлението им, в съответствие с
изискванията на закона.
          Членовете на Съвета на директорите следва да имат висше образование и да не са:

1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорени

съдружници в търговско дружество и не се намират в производство за обявяване в
несъстоятелност;

3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация,
прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата
на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени
кредитори;

4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
5. съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по съребрена линия на

друг член на Съвета на директорите или член на управителен или контролен орган на
обслужващото дружество.

Най малко една трета от членовете на Съвета на директорите следва да бъдат независими лица.
Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:

1. служител в дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 /двадесет и пет/

процента от гласовете в общото събрание на акционерите или е всързано с дружеството
лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско

дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3 на тази алинея;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

             Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от Общото събрание
на акционерите и предсторчно при възникнала невъзможност да отговаря на общите и специални
изисквания на нормативните катове, както и в случаите на причиняване на загуби и пропуснати
ползи за дружеството или са сериозно засегнати интересите на дружеството.

Изменения и допълнение в Устава на дружеството се приемат от общото събрание на
акционерите.

 9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема
решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството

Съгласно разпоредбите на чл. 50 от Устава, Дружеството се управлява и представлява от
Съвета на директорите. Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и
осъществяването на функциите по оперативното управление на дружеството на изпълнителен/ни
директор/и. Изпълнителните директори могат да бъдат сменени по всяко време. Съветът на
директорите овластява изпълнителните директори да представляват дружеството заедно или
поотделно. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Съгласно разпоредбите на чл.51 ал.1  от Удстава на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”
АДСИЦ Съветът на директорите взема решения относно:

1. покупка на недвижими имоти;
2. сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества и с



банката-депозитар;
3. свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството;
4. контролиране изпълнението на договорите по т.2., оказване на съдействие на

обслужващото дружество и на банката-депозитар дри изпълнението на техните функции съгласно
действащото законодателство и този устав;

5. застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;
6. инвестиране на свободните средства на дружеството в активи по чл. 13, ал. 2 от този устав;
7. избиране и упълномощаване на инвестиционни посредници, които да поемат и обслужат

емисиите от увеличенията на капитала на дружеството и емисиите облигации, издавани от
дружеството;

8. определяне и освобождаване от това им качество на изпълнителните директори на
дружеството и на Председателя на съвета на директорите;

9. определяне на лица, отговарящи на изискванията на чл. 19 от ЗДСИЦ и притежаващи
необходимата квалификация и опит за оценяване на недвижимите имоти в предвидените от закона
случаи;

10. назначаване на трудов договор на директор за връзки с инвеститорите;
11. приемане на правилник за работата си и вътрешни правила за дейността на дружеството;
12. сключване на договор за банков кредит при спазване на изискванията по този устав и

действащото законодателство, както и за предоставяне на обезпечения за задълженията на
дружеството;

13. всички останали въпроси, свързани с дейността на дружеството, с изключение на тези,
които съгласно законодателството и настоящия устав са от изключителна компетентност на
Общото събрание на акционерите.

В срок до 5 /пет/ години от вписване на Дружеството в търговския регистър на съда, Съветът
на директорите може с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите да
приема решения за увеличаване регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 20
000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови акции.
          В срок до 5 /пет/ години от вписване на Дружеството в търговския регистър на съда, Съветът
на директорите може с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите да
приема решения за издаване на облигации в лева,  евро или друга валута при общ размер на
облигационния заем до равностойността на 20 000 000 /двадесет милиона/ лева. Вида на
облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на
облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване
разпоредбите на действащото законодателство и на този устава.
          Съгласно Устава на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ решението за обратно
изкупуване на акции се взема от Общото събрание на акционерите на дружеството с мнозинство
2/3 от представените акции.

 10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие,
изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при
осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите
когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството;
изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е
длъжно да разкрие информацията по силата на закона

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”  АДСИЦ няма сключени договори,  които пораждат
действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при
осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или
служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание























































ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА “БУЛГЕРИЪН
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА

РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 100Н, АЛ. 8 ОТ ЗППЦК

1. Информация дали “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ спазва по
целесъобразност Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-
председателя, или друг кодекс за корпоративно управление

“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ спазва по целесъобразност
Националния кодекс за корпоративно управление и  е осъществява дейността си в
пълно съответствие с принципите и разпоредбите на кодекса.

2.  Информация относно практиките на корпоративно управление, които се
прилагат от “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”  АДСИЦ в допълнение на
Националния кодекс за корпоративно управление

“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не прилага практики на
корпоративно управление в допълнение на Националния кедекс за корпоартивно
управление.

3. Обяснение от страна на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ кои
части на Националния кодекс за корпоративно управление не спазва и какви са
основанията за това

Корпоративното ръководство на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ
счита, че няма части на Националния кодекс за корпоративно управление, които
дружеството не е спазвало през 2016 г.

Националния кодекс за корпоративно управление се прилага на основата на
принципа „спазвай или обяснявай”. Това означава, че дружеството спазва Кодекса, а в
случай на отклонение неговото ръководство следва да изясни причините за това.

“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ представя настоящата
информация относно спазването на Кодекса, като същата ще бъде публикувана и на
електронната страница на дружеството.

І. Глава първа – Корпоративни ръководства

“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е дружество с едностепенна
система на управление и се управлява от Съвет на директорите в следния състав:

Ø Ибрахим Салихов Гъралийски –Изпълнителен директор
Ø Иван Лазаров Станев – Председател на СД
Ø Биляна  Енчева вълчева – независим член на СД

Функции и задължения

Съветът на директорите насочва и контролира независимо и отговорно
дейността на дружеството съобразно установените визия, цели, стратегии на
дружеството и интересите на акционерите.

Съветът на директорите следи за резултатите от дейността на дружеството на
тримесечна и годишна база и при необходимост инициира промени в управлението на
дейността.



Съветът на директорите третира равнопоставено всички акционери, действа в
техен интерес и с грижата на добър търговец.

Членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от
общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.
Съветът на директорите има приет Етичен кодекс.

Дружеството има разработена и функционираща система за управление на риска
и вътрешен контрол, както и финансово-информационна система. Функциите на одитен
комитет на дружеството се изпълняват от Съвета на директорите.

Съветът на директорите е осигурил и контролира интегрираното функциониране
на системите за счетоводство и финансова отчетност.

Съветът на директорите дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на
бизнес плана на дружеството, сделките от съществен характер, както и други дейности,
установени в устройствените му актове.

Съгласно изискванията на ЗППЦК Съветът на директорите следи за всички
сделки от съществен характер, като ги одобрява. При наличие на сделки, които
самостоятелно или съвкупно надминават посочените в чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК прагове
Съветът на директорите изготвя мотивиран доклад и приема решение за свикване на
Общо събрание на акционерите, на което да бъде овластен от акционерите за
извършване на тези сделки.

Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на
акционерите, като представя за приемане от акционерите годишния доклад за
дейността, доклада относно изпълнение на политиката за възнагражденията.

Избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на
директорите съобразно закона и Устава на дружеството, както и в съответствие с
принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите.

При предложения за избор на нови членове на Съвета на директорите се спазват
принципите за съответствие на компетентност на кандидатите с естеството на
Национален кодекс за корпоративно управление в дейността на дружеството.

Всички членове на Съвета на директорите отговарят на законовите изисквания
за заемане на длъжността им. Функциите и задълженията на корпоративното
ръководство, както и структурата и компетентността му са в съответствие с
изискванията на Кодекса.

В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на
директорите, се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на
тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията
за освобождаване.

През отчетната финансова година “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”
АДСИЦ е прилагало Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на
Директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества,
целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството,
както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и
европейска икономическа конюнктура, при отчитане препоръките на Националния
Кодекс за корпоративно управление.

Информация относно принципите за формиране на възнагражденията не
членовете на СД на дружеството, както и относно техния размер се оповестява
ежегодно в доклада относно прилагане на политиката за възнагражденията на
членовете на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ Дружеството
изготвя и доклад относно изпълнение на Политиката за възнагражденията и го
представя за одобрение от Общото събрание на акционерите.



Структура и компетентност

Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите се определят в
Устава на дружеството.

Съставът на Съвет на директорите е структуриран по начин, който да гарантира
професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията му във връзка с
управлението на дружеството. Функциите и задълженията на корпоративното
ръководство, както и структурата и компетентността му са в съответствие с
изискванията на Кодекса.

Съветът на директорите осигурява надлежно разделение на задачите и
задълженията между своите членове. Съветът на директорите се състои от:
· Изпълнителен член на СД - ангажиран с текущото представителство на
дружеството и ежедневното управление на бизнес процесите;

· Председател на Съвета на директорите  и

· Независим член на Съвета на директорите

Независимият член на СД контролира действията на изпълнителното
ръководство и участват ефективно в работата на дружеството в съответствие с
интересите и правата на акционерите.

Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите
следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата
професионална и управленска практика.

Членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания и опит, които
изисква заеманата от тях позиция. Информация за професионалната квалификация и
опит се оповестява в писмените материали към поканата за общото събрание на
акционерите, на което съответните членове на СД са избрани. Тази информация се
публикува и на електронната страница на дружеството.

След избор на нови членове на се запознават с основните правни и финансови
въпроси, свързани с дейността на дружеството.

Повишаването на квалификацията на членовете на Съвета на директорите е
техен постоянен ангажимент.

Членовете на Съвета на директорите разполагат с необходимото време за
изпълнение на техните задачи и задължения, въпреки че устройствените актове на
дружеството не определят броя на дружествата, в които членовете на Съвета на
директорите могат да заемат ръководни позиции. Това обстоятелство се съблюдава при
предложенията и избора на нови членове на Съвета на директорите.

Изборът на членовете на Съвета на директорите на дружеството става
посредством процедура, която осигурява достатъчна информация относно личните и
професионалните качества на кандидатите за членове. Като част от материалите за
общото събрание, на което се предлага избор на нов член на Съвета на директорите се
представят всички изискуеми от ЗППЦК и Търговския закон декларации, свидетелство
за съдимост и професионална биография на кандидата за изборна длъжност. При
избора на членове на Съвета на директорите кандидатите потвърждават с декларация
или лично пред акционерите верността на представените данни и информация.
Процедурата по избор се провежда при явно гласуване и отчитане на гласовете „За“,
„Против“ и „Въздържал се“. Резултатите от гласуването се оповестяват чрез протокола
от Общото събрание на акционерите.  В устройствените актове на дружеството не е
предвидено ограничение относно броя на последователните мандати на независимите



членове, но това обстоятелство се съблюдава при предложението за избор на
независими членове.

Възнаграждение

Съветът на директорите разработва ясна и конкретна политика за
възнагражденията на членовете на СД, която се одобрява от ОСА. Политиката определя
принципите за формиране на размера и структурата на възнагражденията. В
съответствие със законовите изисквания и добрата практика на корпоративно
управление размерът и структурата на възнагражденията отчитат: задълженията и
приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на
дружеството; възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове
на Съвета на директорите; необходимостта от съответствие на интересите на членовете
на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на
директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ възнаграждение
получава само Изпълнителния член на Съвета на директорите.

Съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на
директорите дружеството не се предоставят като допълнителни стимули на членовете
на Съвета на директорите акции, опции върху акции и други финансови инструменти.

Както е посочено по-горе разкриването на информация за възнагражденията на
членовете на Съвета на директорите се извършва в съответствие със законовите норми
и устройствените актове на дружеството – чрез оповестяване на годишен Доклада по
изпълнение на политиката за възнагражденията и Годишния доклад за дейността на СД.

Акционерите имат лесен достъп до приетата дружествена политика за
определяне на възнагражденията на членовете съвета, както и до информация относно
получените от тях годишни възнаграждения чрез избраните медии за оповестяване на
информация и електронната страница на дружеството.

Конфликт на интереси

Членовете не Съвета на директорите избягват и не допускат реален или
потенциален конфликт на интереси. През отчетната 2016 г. не са сключвани сделки
между дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с тях лица.

Членовете на Съвета на директорите незабавно разкриват конфликти на
интереси и осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между
дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с него лица чрез
представяне на декларацията по чл. 114б от ЗППЦК.

Съветът на директорите не е създал конкретно разписана процедура за избягване
на конфликти на интереси при сделки със заинтересовани лица и разкриване на
информация при възникване на такива, но контролира сключването на съществени
сделки посредством гласуването и одобрението на подобни сделки.

Комитети

В дружеството функциите на одитен комитет се изпълняват от Съвета на
директорите.

В съответствие с изискванията на действащото законодателство и въз основа на
определените от него критерии, Съветът на директорите ще предложи на общото
събрание на акционерите на дружеството избора на одитен комитет в състав, който
отговаря на законовите изисквания и конкретните нужди на дружеството.



Одитният комитет ще бъде създаден въз основа на писмено определена
структура, обхват от задачи, начин на функциониране и процедури за отчитане,
описани подробно в Статута на одитния комитет, който ще бъде приет от Общото
събрание на акционерите.

ІІ. Глава втора - Одит и вътрешен контрол

В дружеството функциите на одитен комитет се изпълняват от Съвета на
директорите. СД писмено мотивира пред Общото събрание предложението, в
качеството си на одитен комитет, за избор на одитор, като се ръководи от установените
изисквания за професионализъм. Съветът на директорите осигурява спазването на
приложимото право по отношение на независимия финансов одит. Прилага се
ротационен принцип при предложенията и избора на външен одитор.

Съветът на директорите, в качеството си на одитен комитет осигурява надзор на
дейностите по вътрешен одит и следи за цялостните взаимоотношения с външния
одитор.

В дружеството е изградена и функционира система за вътрешен контрол,  която
включително идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и
подпомага тяхното ефективно управление. Тя гарантира и функционирането на
системите за отчетност и разкриване на информация. Описание на основните
характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска е представено
в т. 4 от настоящата декларация за корпоративно управление.

ІІІ. Глава трета - Защита правата на акционерите

Съветът на директорите гарантира равнопоставеното третиране на всички
акционери, включително миноритарни и чуждестранни акционери, защитава  техните
права и улеснява упражняването им в границите, допустими от действащото
законодателство и в съответствие с разпоредбите на устройствените актове на
дружеството.

Поканата за общото събрание съдържа изискуемата съгласно Търговския закон и
ЗППЦК информация, както и допълнителна информация относно упражняване правото
на глас и възможността да бъдат добавяни нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а
от ТЗ.

Общо събрание на акционерите

Всички акционери са информирани за правилата, съгласно които се свикват и
провеждат общите събрания на акционерите, включително процедурите за гласуване
чрез Устава на дружеството и поканата за всяко конкретно общо събрание на
акционерите.

Съветът на директорите предоставят достатъчна и навременна информация
относно датата и мястото на провеждане на общото събрание, както и пълна
информация относно въпросите, които ще се разглеждат и решават на събранието.

Поканата и материалите за общото събрание на акционерите се оповестява до
обществеността чрез медийните агенции Инфосток БГ – www.infostock.bg и до
Комисията за финансов надзор и регулирания пазар на ценни книжа.  След представяне
на поканата  и материалите за общото събрание на акционерите същите са достъпни и
на електронната страница на дружеството.

Видно от протоколите от общите събрания на дружеството  Съветът на
директорите и избрания председател на Общото събрание на акционерите осигуряват

http://www.infostock.bg/


правото на всички акционери да изразяват мнението си, както и да задават въпроси  по
време на общото събрание.

Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас
в Общото събрание на дружеството лично или чрез представители. Като част от
материалите за Общото събрание на акционерите Съветът на директорите представя
образец на пълномощно и Правила за гласуване чрез пълномощник.

Съветът на директорите осъществява ефективен контрол, като създават
необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с
инструкциите на акционерите и по разрешените от закона начини. Мандатна комисия
регистрира акционерите за всяко конкретно общо събрание и предлага на Общото
събрание избор на председател, секретар и преброител на гласовете.  Ръководството на
Общото събрание следи стриктно за законосъобразното провеждане на Общото
събрание, включително и за начина на гласуване на упълномощените лица.

Съветът на директорите  организира процедурите и реда за провеждане на
Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно
гласуването. Съветът на директорите  насърчава участието на акционери в Общото
събрание на акционерите, но не е осигурил възможност за дистанционно присъствие
чрез технически средства (вкл. интернет), поради икономическа необоснованост на
подобен способ за участие в общото събрание.

Изпълнителният член на Съвета на директорите присъства на общите събрания
на акционерите на дружеството.

Материали за Общото събрание на акционерите

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са
конкретни и ясни и не въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения
относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния
ред на Общото събрание, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба. Поканата
заедно с материалите за всяко общо събрание на акционерите се публикуват и на
електронната страница на дружеството.

Съветът на директорите съдейства на акционерите, имащи право съгласно
действащото законодателство, да включват допълнителни въпроси и да предлагат
решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание, като
извършват всички необходими правни и фактически действия за оповестяване на
добавените допълнително въпроси в дневния ред на вече свикано общо събрание.

Съветът на директорите гарантира правото на акционерите да бъдат
информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите чрез
оповестяване на Протокола от общото събрание на акционерите чрез избраните
медийни агенции.

Еднакво третиране на акционери от един клас

Съгласно Устава на дружеството всички акции от капитала на дружеството са от
един клас и всички акционери се третират еднакво, както и всички акции дават еднакви
права на акционерите.

Съветът на директорите гарантира предоставянето на достатъчно информация на
инвеститорите относно правата, които дават всички акции от всеки клас преди
придобиването им чрез публикуваната информация на електронната страница на
дружеството, както и чрез провеждане на разговори и персонални срещи с
ръководството и/или директора за връзки с инвеститорите.



Консултации между акционерите относно основни акционерни права

Съветът на директорите не препятства акционерите, включително
институционалните такива, да се консултират помежду си по въпроси, които се отнасят
до техните основни акционерни права,  по начин,  който не допуска извършване на
злоупотреби.

Сделки на акционери с контролни права и сделки на злоупотреба

Съветът на директорите не допуска осъществяването на сделки с акционери с
контролни права, които нарушават правата и/или законните интереси на останалите
акционери, включително при условията на договаряне сам със себе си. При
извършването този вид сделки е необходимо изрично решение на Съвета на
директорите, като заинтересуваните лица се изключват от гласуването. При индикации
за преминаване на законоустановените прагове по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК Съветът на
директорите изготвя мотивиран доклад и инициира свикването и провеждането на
общо събрание на акционерите, на което да бъдат подложени на гласуване сделките.

ІV. Глава четвърта - Разкриване на информация

Съветът на директорите е приел политиката за разкриване на информация в
съответствие със законовите изисквания и устройствените актове на дружеството. В
съответствие с приетата политика корпоративното ръководство е създало и поддържа
система за разкриване на информация.

Системата за разкриване на информация гарантира равнопоставеност на
адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна
общност) и не позволява злоупотреби с вътрешна информация.

Вътрешната информация се оповестява в законоустановените форми, ред и
срокове чрез избраната медийна агенция до обществеността, както и до КФН и БФБ-
София АД. Информация в некоригиран вид и в същия обем се публикува и на
електронната страница на дружеството. По този начин изпълнителното ръководство на
дружеството гарантира, че системата за разкриване на информация осигурява пълна,
навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и
информирани решения и оценки.

Дружеството изготвя ежегодно корпоративен календар, в който са посочени
конкретните дати за оповестяване на регулирана информация, както и оповестяванията
свързани със свикването и провеждането на Общо събрание на акционерите.

Съветът на директорите  утвърждава и контролира заедно с независимия одитор
и директора за връзки с инвеститорите вътрешни правила за изготвяне на годишните и
междинните отчети и реда за разкриване на информация.

Дружеството поддържа електронна страница с утвърдено съдържание, обхват и
периодичност на разкриваната чрез нея информация. Съдържанието на електронната
страница на дружеството покрива изцяло препоръките на Националния кодекс за
корпоративно управление.

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ
счита, че с дейността си през 2016 г. e създал предпоставки за достатъчна прозрачност
във взаимоотношенията  си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на
капиталовия пазар.

През 2016 г. дружеството е оповестявало всяка регулирана информация в
сроковете и по реда, предвиден в ЗППЦК и актовете по прилагането му.



V. Глава пета - Заинтересовани лица

Корпоративното ръководство осигурява ефективно взаимодействие със
заинтересованите лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които
дружеството директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на
дейността му.

“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ идентифицира като
заинтересовани лица с отношение към неговата дейност следните групи лица:
служители, кредитори, доставчици и други контрагенти, свързани с осъществяване на
дейността на Дружеството.

В своята политика спрямо заинтересованите лица“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ
ГРУП” АДСИЦ се съобразява със законовите изисквания, въз основана принципите на
прозрачност, отчетност и бизнес етика.

4. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и
управление на риска на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ във
връзка с процеса на финансово отчитане

При описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и
управление на риска следва да се има предвид, че нито ЗППЦК, нито Националния
кодекс за корпоративно управление дефинират вътрешно-контролна рамка, която
публичните дружества в България да следват. Ето защо  за целите на изпълнението на
задълженията на дружеството по чл.  100н,  ал.  8,  т.  4  от ЗППЦК  при описанието на
основните характеристика на системите са ползвани рамките на Международен
одиторски стандарт 315.

Общо описание на системата за вътрешен контрол и управление на риска

В дружеството функционира система за вътрешен контрол и управление на
риска, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и
разкриване на информация. Системата е изградена и функционира и с оглед
идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане
тяхното ефективно управление. Съветът на директорите носи основната отговорност по
отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска.
Той изпълнява, както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг.

Текущият мониторинг от Съвета на директорите се състои в оценяване дали
системата е подходяща все още за дружеството в условията на променена среда, дали
действа както се очаква и дали се адаптира периодично към променените условия.
Оценяването е съразмерно с характеристиките на дружеството и влиянието на
идентифицираните рискове.

Съветът на директорите в качеството си на одитен комитет идентифицира
основните характеристики и особености на системата, включително основни инциденти
и съответно приетите или приложени корективни действия.

Контролна среда

Контролната среда включва функциите за общо управление и ръководните
такива, както и отношението, информираността и действията на Съвета на директорите,
отговорен за  управлението в широк смисъл и отговорното управление по отношение на
вътрешния контрол.



Процес за оценка на рисковете на Дружеството

Процесът на оценка на рисковете представлява базата за начина, по който
Съветът на директорите на дружеството определя рисковете, които следва да бъдат
управлявани. Съветът на директорите на дружеството идентифицира следните видове
рискове, относими към Дружеството и неговата дейност: общи (систематични) и
специфични (несистематични) рискове.

Систематичните рискове са свързани с макросредата, в която дружеството
функционира, поради което в повечето случаи същите не подлежат на управление от
страна на ръководния екип.

Несистематични рискове са пряко относими към дейността на Дружеството и
зависят предимно от корпоративното ръководство. За тяхното минимизиране се разчита
на повишаване ефективността от вътрешно-фирменото планиране и прогнозиране,
което осигурява възможности за преодоляване на евентуални негативни последици от
настъпило рисково събитие.

Общият план на ръководството на Дружеството за управление на риска се
фокусира върху непредвидимостта на финансовите пазари и се стреми да сведе до
минимум потенциалното отрицателно въздействие върху финансовото състояние на
Дружеството.

Всеки от рисковете, свързани с държавата – политически, икономически,
кредитен, инфлационен, валутен – има самостоятелно значение, но общото им
разглеждане и взаимодействието между тях формират цялостна представа за основните
икономически показатели, пазарните условия, конкурентните условия в страната, в
която съответното дружество осъществява своята дейност.

Подробно описание на рисковете, характерни за дейността на “БУЛГЕРИЪН
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, е представено в раздел ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД
КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО  от доклада за дейността.

Информационна система и свързаните с нея бизнес процеси, съществени за
финансовото отчитане и комуникацията

Информационната система, съществена за целите на финансовото отчитане,
която включва счетоводната система, се състои от процедури и документация,
разработени и установени с цел:

· иницииране, отразяване, обработка и отчитане на сделки и операции на
дружеството (както и събития и условия) и поддържане на отчетност за
свързаните активи, пасиви и собствен капитал;

· разрешаване на проблеми с неправилна обработка на сделки и операции,
като например, автоматизирани файлове за неуточнени позиции на
информация и процедури, следвани за своевременно корегиране на
задържаните неуточнени позиции;

· обработка и отчитане на случаи на заобикаляне на системите или
преодоляване на контролите;

· прехвърляне на информацията от системите за обработка на сделките и
операциите в главната книга;

· обхващане на информация, съществена за финансовото отчитане на
събития и условия, различни от сделки и операции, като например
амортизация на материални и нематериални активи и промени в
събираемостта на вземанията; и гарантиране, че изискваната за
оповестяване от приложимата обща рамка за финансово отчитане



информация е събрана, отразена, обработена, обобщена и, че тя е
подходящо отчетена във финансовия отчет.

Комуникацията от страна на дружеството на ролите и отговорностите във
финансовото отчитане и на важни въпроси, свързани с нея, включва осигуряването на
разбиране за индивидуалните роли и отговорности, свързани с вътрешния контрол
върху нея. Тя включва такива въпроси като например степента, в която счетоводния
екип разбира по какъв начин дейностите му в информационната система за финансово
отчитане, са свързани с работата на други лица и средствата за докладване на
изключения към корпоративното ръководство.

Комуникацията се осъществява въз основа въз основа на правила за финансово
отчитане. Откритите канали за комуникация помагат за гарантиране, че изключенията
се докладват и за тях се предприемат действия.

Текущо наблюдение на контролите

Текущото наблюдение на контролите е процес за оценка на ефективността на
резултатите от функционирането на вътрешния контрол във времето. То включва
своевременна оценка на ефективността на контролите и предприемане на
необходимите оздравителни действия. Съветът на директорите извършва текущо
наблюдение на контролите чрез текущи дейности, отделни оценки или комбинация от
двете. Текущите дейности по наблюдение често са вградени в нормалните повтарящи
се дейности на дружеството и включват регулярни управленски и надзорни дейности.

5. Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от
Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г.
относно предложенията за поглъщане

5.1. Информация по член 10, параграф 1, буква "в" от Директива 2004/25/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за
поглъщане  - значими преки или косвени акционерни участия (включително
косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани
акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО

           Към 31.12.2016 г. акционерите, притежаващи 5 на сто или повече от капитала и
правата на глас в общото събрание на дружеството са:

Име/ наименование Брой притежавани акции Процент от капитала

ЗК “ЛЕВ ИНС” АД 300 000  броя 46,154 %
“АТЛАС” АД 200 000 броя 30,769 %

Иванка Тодорова Иванова 89 718 броя 13,803 %
Дружеството няма други акционери,  които пряко или непряко притежават 5  на

сто или повече от 5 на сто от правата на глас в общото събрание.

5.2. Информация по член 10, параграф 1, буква "г" от Директива 2004/25/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за
поглъщане - притежателите на всички ценни книжа със специални права на
контрол и описание на тези права

“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ няма акционери със специални
контролни права.



5.3. Информация по член 10, параграф 1, буква "е" от Директива 2004/25/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за
поглъщане - всички ограничения върху правата на глас, като например
ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или
брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи,
посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права,
предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа

Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционерите на
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

Съгласно Устава на Дружеството, правото на глас в Общото събрание на
акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар
като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Акционерите на дружеството
участвуват в общото събрание лично или чрез законен представител, или
пълномощник, упълномощен с изрично писмено нотраиално заверено пълномощно,
отговарящо на изискванията, предвидени в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с
предвидените в закона, Устава и поканата за общото събрание документи,
удостоверяващ тяхната самоличност и представителна власт и да се регистрират от
Мандатната комисия в списъка на присъстващите акционери преди началния час на
заседанието на Общото събрание.

5.4. Информация по член 10, параграф 1, буква "з" от Директива 2004/25/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за
поглъщане - правилата, с които се регулира назначаването или смяната на
членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор

Член на Съвета на директорите  може да бъде дееспособно физическо лице и
юридическото лице, което отговаря на изискванията на закона и притежаване
необходимата професионална квалификация във връзка с дейността на дружеството.

Съгласно Устава на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”  АДСИЦ общото
събрание на акционерите на дружеството избира и освобождава членовете на Съвета на
директорите и определя тяхното възнаграждение, тантиеми и гаранцията за
управлението им, в съответствие с изискванията на закона.

Членовете на Съвета на директорите следва да имат висше образование и да не
са:

· осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
· обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като

неограничено отговорени съдружници в търговско дружество и не се
намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

· били членове на управителен или контролен орган на дружество или
кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две
години, предхождащи датата на решението за обявяване на
несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;

· лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
· съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по

съребрена линия на друг член на Съвета на директорите или член на
управителен или контролен орган на обслужващото дружество.

Най малко една трета от членовете на Съвета на директорите следва да бъдат
независими лица. Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:

· служител в дружеството;



· акционер,  който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25
/двадесет и пет/ процента от гласовете в общото събрание на акционерите
или е всързано с дружеството лице;

· лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
· член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на

търговско дружество или друго юридическо лице по т.  2  и 3  на тази
алинея;

· свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на
дружеството.

Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от
Общото събрание на акционерите и предсторчно при възникнала невъзможност да
отговаря на общите и специални изисквания на нормативните катове, както и в
случаите на причиняване на загуби и пропуснати ползи за дружеството или са сериозно
засегнати интересите на дружеството.

Изменения и допълнение в Устава на дружеството се приемат от общото
събрание на акционерите.

5.5. Информация по член 10, параграф 1, буква "и" от Директива 2004/25/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за
поглъщане - правомощия на членовете на съвета, и по-специално правото да се
емитират или изкупуват обратно акции

Съгласно разпоредбите на чл. 50 от Устава, Дружеството се управлява и
представлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите възлага изпълнението
на своите решения и осъществяването на функциите по оперативното управление на
дружеството на изпълнителен/ни директор/и. Изпълнителните директори могат да
бъдат сменени по всяко време. Съветът на директорите овластява изпълнителните
директори да представляват дружеството заедно или поотделно. Овластяването може
да бъде оттеглено по всяко време.

Съгласно разпоредбите на чл. 51 ал.1  от Удстава на „БУЛГЕРИЪН
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ Съветът на директорите взема решения относно:

· покупка на недвижими имоти;
· сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите

дружества и с банката-депозитар;
· свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството;
· контролиране изпълнението на договорите по т.2., оказване на съдействие

на обслужващото дружество и на банката-депозитар дри изпълнението на
техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;

· застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;
· инвестиране на свободните средства на дружеството в активи по чл. 13,

ал. 2 от този устав;
· избиране и упълномощаване на инвестиционни посредници, които да

поемат и обслужат емисиите от увеличенията на капитала на дружеството
и емисиите облигации, издавани от дружеството;

· определяне и освобождаване от това им качество на изпълнителните
директори на дружеството и на Председателя на съвета на директорите;

· определяне на лица,  отговарящи на изискванията на чл.  19  от ЗДСИЦ и
притежаващи необходимата квалификация и опит за оценяване на
недвижимите имоти в предвидените от закона случаи;



· назначаване на трудов договор на директор за връзки с инвеститорите;

· приемане на правилник за работата си и вътрешни правила за дейността
на дружеството;

· сключване на договор за банков кредит при спазване на изискванията по
този устав и действащото законодателство, както и за предоставяне на
обезпечения за задълженията на дружеството;

· всички останали въпроси, свързани с дейността на дружеството, с
изключение на тези, които съгласно законодателството и настоящия устав
са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите.

В срок до 5 /пет/ години от вписване на Дружеството в търговския регистър на
съда, Съветът на директорите може с единодушие на присъстващите членове на Съвета
на директорите да приема решения за увеличаване регистърния капитал на
Дружеството до номинален размер от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване
на нови акции.

В срок до 5 /пет/ години от вписване на Дружеството в търговския регистър на
съда, Съветът на директорите може с единодушие на присъстващите членове на Съвета
на директорите да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга
валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000
/двадесет милиона/ лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях,
размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в
решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото
законодателство и на този устава.

Съгласно Устава на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ решението
за обратно изкупуване на акции се взема от Общото събрание на акционерите на
дружеството с мнозинство 2/3 от представените акции.

6. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните
органи на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ и техните комитети

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ има едностепенна система на
управление. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Към
31.12.2016 г. СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е в следния състав:

Ибрахим Салихов Гъралийски –Изп.директор
Иван Лазаров Станев – Председател на СД
Биляна  Енчева Вълчева – независим член на СД.
Съгласно разпоредбите на чл. 48 от Устава на дружеството, Съветът на

директорите се състои от 3 /три/ до 7 /седем/ физически и/или юридически лица.
Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по
всяко време. Юридическо лице – член на Съвета на директорите, определя
представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите.
Юридическите лица се солидарно и неограничено отговорни, заедно с останалите
членове на Съвета на директорите за задълженията произтичащи от действията на
техните представители. Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на
предвидените в действащото законодателство изисквания за заемане на тази длъжност.

Съветът на директорите на дружеството приема правилник за работа и избира
председател  и заместник председател от своите членове и двама изпълнителни
директори. Съветът на директорите се събира на редовни заседания, определени в
Правилника за работа на Съвета на директорите, и на извънредни заседания, свикани от
Председателя. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да
свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е
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