
СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ  № 1

 СЧЕТОВОДЕН  БАЛАНС 

БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ ЕИК по БУЛСТАТ 131423120
неконсолидиран  
01/01/2007г. - 31/12/2007г. ( в хил. лв.)

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 обикновенни 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 материалини активи 

1-0018 Общо за група І: 1-0410 650 650

8. Други 1-0017 II. Резерви
Общо за група I: 1-0010 0 0 1. Премийни резерви  при емитиране на ценни книжа 1-0421
II. Инвестиционни имоти 1-0041 632 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 1-0422
III. Биологични активи 1-0016 3. Целеви резерви, в т.ч.: 1-0423 0 0
IV. Нематериални активи общи резерви 1-0424
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 0 0
4. Други 1-0024 III. Финансов резултат
Общо за група IV: 1-0020 0 0 1. Натрупана печалба  (загуба) в т.ч.: 1-0451 -23 -5

неразпределена печалба 1-0452
V. Търговска репутация непокрита загуба 1-0453 -23 -5
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 16
Общо за група V: 1-0050 0 0 3. Текуща загуба 1-0455 0 -18
VI. Финансови активи Общо за група III: 1-0450 -7 -23
1. Инвестиции в: 1-0031 0 0
дъщерни предприятия 1-0032
смесени предприятия 1-0033     ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): 1-0400 643 627
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 институции 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 632 0     ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): 1-0500 0 0

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ 
I. Материални запаси Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
1. Материали 1-0071 I. Търговски и други задължения
2. Продукция 1-0072 1. Задължения по получени заеми към банки и  небанкови финансови институции 1-0612
3. Стоки 1-0073 2. Текуща част от нетекущите задължения 1-0510-2
4. Незавършено производство 1-0076 3. Текущи задължения, в т.ч.:  1-0630 65 0
5. Биологични активи 1-0074 задължения към свързани предприятия 1-0611
6. Други 1-0077 задължения по получени търговски заеми 1-0614 65
Общо за група I: 1-0070 0 0 задължения към доставчици и клиенти 1-0613

получени аванси 1-0613-1
II. Търговски и  други вземания задължения към персонала 1-0615
1. Вземания от свързани предприятия 1-0081 задължения към осигурителни предприятия 1-0616
2. Вземания от клиенти и доставчици 1-0082 2 данъчни задължения 1-0617
3. Предоставени аванси 1-0086-1 630 4. Други 1-0618 6 6
4. Вземания по предоставени търговски заеми 1-0083 5. Провизии 1-0619
5. Съдебни и присъдени вземания 1-0084 Общо за група І: 1-0610 71 6
6. Данъци за възстановяване 1-0085 72
7. Вземания от персонала 1-0086-2
8. Други 1-0086 II. Други текущи пасиви 1-0610-1
Общо за група II: 1-0080 74 630 III. Приходи за бъдещи периоди 1-0700

IV. Финансирания 1-0700-1
III.Финансови активи 
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 1-0093 0 0
дългови ценни книжа 1-0093-1     ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): 1-0750 71 6
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 8 3
3. Блокирани парични средства 1-0155
4. Парични еквиваленти 1-0157
    Общо за група  IV: 1-0150 8 3
V. Разходи за бъдещи периоди 1-0160
ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V) 1-0200 82 633
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 1-0300 714 633 СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 1-0800 714 633

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Име на отчитащото се предприятие: 

Отчетен период:
РГ-05-Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран: 



СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ  № 1

а б 1 2 а б 1 2
Дата на съставяне: 25/02/2008

Ръководител:………………….

Съставител:……………



СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ  № 2

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
Име на отчитащото се предприятие: 131423120
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран РГ-05-  
Отчетен период: (в хил. лв.)

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 2 8 1. Продукция 2-1551
2. Разходи за външни услуги 2-1130 38 14 2. Стоки 2-1552
3. Разходи за амортизации 2-1160 3. Услуги 2-1560 9
4. Разходи за възнаграждения 2-1140 4. Други 2-1556 63
5. Разходи за осигуровки 2-1150 1 Общо за група I: 2-1610 72 0
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) 2-1010
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено 
производство 2-1030 II. Приходи от финансирания 2-1620
8. Други, в т.ч.: 2-1170 7 1 в т.ч. от правителството 2-1621
обезценка на активи 2-1171
провизии 2-1172 2 III. Финансови   приходи

Общо за група I: 2-1100 48 23 1. Приходи от лихви 2-1710 3
2. Приходи от дивиденти 2-1721 2

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

1. Разходи за лихви 2-1210 5
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 0 5
4. Други 2-1240 3

Общо за група II: 2-1200 8 0

Б. Общо разходи за дейността (I + II) 2-1300 56 23 Б.   Общо приходи от дейността (I + II + III): 2-1600 72 5

В.  Печалба от дейността 2-1310 16 0 В. Загуба от дейността 2-1810 0 18
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 56 23 Г. Общо приходи   (Б + IV + V) 2-1800 72 5
Д. Печалба преди облагане с данъци 2-1400 16 0 Д. Загуба преди облагане с данъци 2-1850 0 18
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 16 0 E. Загуба след облагане с данъци (Д + V) 2-0455 0 18
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 16 0 Ж. Нетна загуба за периода 2-0455-2 0 18
Всичко (Г+ V + Е): 2-1500 72 23 Всичко (Г + E): 2-1900 72 23

Дата на съставяне: 25.02.2008 Съставител:

Ръководител:

БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ
неконсолидиран
01/01/2007г. - 31/12/2007г.

ЕИК по БУЛСТАТ

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



СПРАВКА  ПО ОБРАЗЕЦ №  3

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ ЕИК по БУЛСТАТ 131423120
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран неконсолидиран РГ-05-  
Отчетен период: 01/01/2007г. - 31/12/2007г. (в хил. лв.)

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 11
2. Плащания на доставчици 3-2201-1 -54 -21
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия 3-2202 3
4. Плащания, свързани с възнаграждения 3-2203 -19
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) 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 -8
9. Курсови разлики 3-2205
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност 3-2208

 Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): 3-2200 -70 -18
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи 3-2301 -620
2. Постъпления от  продажба на дълготрайни активи 3-2301-1
3. Предоставени заеми 3-2302 80
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов  лизинг 3-2302-1 -15
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 -555 0
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа 3-2401 150
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 630 -628

Нетен паричен поток от финансова дейност (В): 3-2400 630 -478
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): 3-2500 5 -496
Д. Парични средства в началото на периода 3-2600 3 499
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: 3-2700 8 3
наличност в касата и по банкови сметки 3-2700-1 8 3
блокирани парични средства  3-2700-2

Дата на съставяне:                                       
Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ  № 4

Име на отчитащото се предприятие: 131423120
Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран 
Отчетен период: ( в хил. лв.)

Резерви Натрупани 
печалби/загуби 

ПОКАЗАТЕЛИ Код на 
реда

Основен 
капитал

премии 
 от

 емисия 
(премиен 
резерв)

резерв от 
последващ

и 
оценки 

целеви резерви печалба загуба
Резерв 
от 

преводи

Общо собствен 
капитал

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 0 0 0 -23 627 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 0 0 0 0 -23 0 627 0
Нетна печалба/загуба за периода  4-05 16 0 16
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 0 0 0 16 -23 0 643 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 0 0 0 16 -23 0 643 0

Дата  на съставяне: .............                                                                   Ръководител…

 ОТЧЕТ  ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ  КАПИТАЛ

Съставител: ……… 

БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ
неконсолидиран

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

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

01/01/2007г. - 31/12/2007г.



СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ  № 5

                                                                      СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ 

ЕИК по БУЛСТАТ 131423120
 

                                                    (в хил. лв)

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

в началото 
на периода

на 
постъпилит

е през 
периода

на 
излезлите 

през 
периода

в края на 
периода 
(1+2-3)

увеличение намаление в началото 
на периода

начислена 
през периода

отписана 
през 

периода

в края на 
периода 
(8+9-10)

увеличение намаление

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 0 0 0 0 0
3. Машини и оборудване 5-1003 0 0 0 0 0
4. Съоръжения 5-1004 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II.     Инвестиционни имоти  5-1037 571 571 63 2 632 0 0 632
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 0 571 0 571 63 2 632 0 0 0 0 0 0 0 632

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

Дата на съставяне: …………………..                                                            Съставител: …………………..            

Име на отчитащото се предприятие: БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ
Отчетен период: 01/01/2007г. - 31/12/2007г. РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ Код на 
реда 

Ръководител:

Преоценена 
амортизация в 
края на периода 

(11+12-13)

Балансова 
стойност за 
текущия 
период 
 (7-14)

Преоценена 
стойностна (4+5

6)



СПРАВКА   ПО ОБРАЗЕЦ № 6 

Име на отчитащото се предприятие: ЕИК по БУЛСТАТ 131423120
Отчетен период: РГ-05-  
А. ВЗЕМАНИЯ                                            (в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ Код на реда Сума на вземанията 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 2 2 0
3. Вземания от предоставени аванси 6-2036 0
4. Вземания от предоставени търговски заеми 6-2037 0
5. Съдебни вземания 6-2039 0
6. Присъдени вземания 6-2040 0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: 6-2041 73 73 0
 - корпоративни данъци върху печалбата 6-2043 0
 - данък върху добавената стойност 6-2044 73 73 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 75 75 0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): 6-2070 75 75 0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ (в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ Код на реда Сума на задължението Степен на изискуемост Стойност на 
обезпечението

 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 65 0 65 0
Задължения по търговски заеми 6-2147 65 65
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 5 5

Всичко за III: 6-2170 70 0 70 0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): 6-2180 70 0 70 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 63 2 61
Обща сума (1+2+3): 6-2240 0 63 2 61
Забележка:

Ръководител:

Съставител:

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ 

01/01/2007г. - 31/12/2007г.

Дата на съставяне:

БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП 



СПРАВКА  ПО ОБРАЗЕЦ  № 7

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчитащото се предприятие: 131423120
Отчетен период:  

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

Код на 
реда 

обикновени привиле-
гировани

конверти-
руеми

отчетна 
стойност

 преоценка  преоценена 
стойност   (4+5-6) 

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

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

Дата на съставяне: Съставител: Ръководител:

БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ
01/01/2007г. - 31/12/2007г. РГ-05-

ЕИК по БУЛСТАТ



СПРАВКА  ПО ОБРАЗЕЦ  № 7



СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ №  8          СПРАВКА 
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие: ЕИК по БУЛСТАТ 131423120
Отчетен период:                                                              РГ-05-  

(в хил. лв.)

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

Инвестиция в ценни 
книжа, неприети за 
търговия на фондова 

борса
а б 1 2 3 4

А. В СТРАНАТА
I. Инвестиции в дъщерни предприятия
1. 0
2. 0
3. 0
4. 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0

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

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

Обща сума III: 84011 0 0 0
IV. Инвестиции в други предприятия
1. 0
2. 0
3. 0
4. 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0

Обща сума IV: 8-4016 0 0 0

БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ
01/01/2007г. - 31/12/2007г.



СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ №  8

Обща сума за страната (I+II+III+IV): 8-4025 0 0 0

Б. В ЧУЖБИНА
I. Инвестиции в дъщерни предприятия
1. 0
2. 0
3. 0
4. 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0

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

Обща сума II: 8-4035 0 0 0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия
1. 0
2. 0
3. 0
4. 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0

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

Обща сума IV: 8-4045 0 0 0

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

Дата на съставяне: …………………………………..

Ръководител: …………………..

Съставител: ……………………



АКТИВИ Пояснение Текуща Предходна 
година година

Сума (лева) Сума (лева)
 1  2

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ
Инвестиционни имоти 631 833 -
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А: 631 833 -
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ
Предоставени аванси 1 592 630 000
Данъци за възстановяване 72 617 -
Парични средства 7 731 2 737
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: 81 940 632 737
ОБЩО АКТИВИ: 713 773 632 737

КАПИТАЛ И ПАСИВИ Текуща Предходна 
Пояснение година година

Сума (лева) Сума (лева)
 1  2

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен капитал 650 000 650 000
Непокрита загуба (22 768) (5 036)
Резултат от текущия период 16 274 (17 732)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А: 643 506 627 232
Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
Текущи задължения 64 762 -
Предоставени аванси 5 505 5 505
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: 70 267 5 505
Общо капитал и пасиви 713 773 632 737

Дата: 25.02.2008 г.

Съставител: Изпълнителен директор:
                  Димитър Цветанов

БАЛАНС
НА "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ

КЪМ 31.12.2007

    Весела Георгиева



Наименование Пояснение Текуща Предходна 
година година

а  1  2
Нефинансови приходи 71 674 -
приходи от наем 9 289 -
Други приходи 62 385
Нефинансови разходи (47 764) (22 866)
Разходи за материали и външни услуги (37 503) (21 865)
Разходи за възнаграждения и осигуровки (1 586)
Други разходи (8 675) (1 001)
Нетен резултат от обичайна дейност 23 910 (22 866)
Финансови приходи  154 5 293
Финансови приходи от продажба на права и фин. активи - 4 700
Финансови приходи от лихви  154  593
Финансови разходи (7 790) ( 159)
Финансови разходи от лихви (5 190)
Други финансови разходи (2 600) ( 159)
Нетен резултат от финансова дейност (7 636) 5 134
Печалба/(загуба) преди данъци 16 274 (17 732)
Данъци - -
Нетна печалба/(загуба) след данъци 16 274 (17 732)

Дата: 25.02.2008 г.

Съставител: Изпълнителен директор:
                  Димитър Цветанов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
НА "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ

КЪМ 31.12.2007

    Весела Георгиева

Сума (лева)



Наименование Текуща година Предходна година
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти 11 147
Плащания на доставчици (29 293) (21 921)
Банкови такси и лихви по краткосрочни заеми (7 790)
Други плащания от оперативна дейност (26 520) 3 190
Нетен паричен поток от оперативна дейност (52 456) (18 731)
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупка на инвестиционни имоти (620 768)
Предоставени заеми 80 000
Постъпления/плащания на финансови активи (15 240)
Паричен поток от лихви, комисионни и други подобни
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (556 008) -
Постъпления от издаване на собствени акции - 150 000
Други постъпления/плащания от финансова дейност 630 000 (628 000)
Нетен паричен поток от финансова дейност 630 000 (478 000)
Нетен паричен поток 21 536 (496 731)
Парични средства в началото на периода 2 737 499 468
Парични средства в края на периода 24 273 2 737

Дата: 25.02.2008 г.

Съставител: Изпълнителен директор:
                  Димитър Цветанов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
НА "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ

КЪМ 31.12.2007

    Весела Георгиева





Показатели Основен капитал премии от емисия Печалба Общо
 1  3  4

Салдо към 31.12.2006 650 000 - (22 768) 627 232
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. - - - -
увеличение - - - -
Нетна печалба за периода - 16 274 16 274
Салдо към 31.12.2007 650 000 - (6 494) 643 506

Дата: 25.02.2008 г.

Съставител: Изпълнителен директор:
                  Димитър Цветанов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ

КЪМ 31.12.2007

    Весела Георгиева



Справка за оповестяване на счетоводната политика

1. "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел. 
2. Дружеството е с регистриран капитал от 650 000 лв., разпределен в 650 000 бр. обикновени акции 
    с номинална стойност 1 лв/бр.
3. Основната дейност на предприятието включва:
     - инвестиране и строеж на недвижими имоти
     - продажба на недвижими имоти
     - отдаване под наем на недвижими имоти
4. Финансовия отчет на "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ към 31.12.2007 год. е съставен 
    при спазване на изискванията на Международните счетоводни стандарти. 
5. При изготвянето на финансовият отчет е спазен принципът на действащо предприятие. 
6. Прилагани са следните правила за текуща и периодична оценка на активите и пасивите:
    - ДМА се оценяват по цена на придобиване, включваща покупната цена  вкл.ДДС и 
      всички разходи, необходими за привеждане им във вид, годен за експлоатация.
    - при последваща оценка на ДМА се прилага препоръчителният подход, съгласно 
      МСС 16
     - Прилага се линеен метод за амортизация на амортизируемите активи.
     - Сделките за покупка и продажба на валута се отразяват по курса на сделката.
     - Паричните средства, вземанията и задълженията във валута се преоценяват по
        централния курс на БНБ.
7. При осчетоводяване на първичните документи са прилагани изискванията на Закона за 
    счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети.
8. Инвестиционните имоти са преоценени на база пазарна оценка, изготвена от инж.Мариета Желязкова - 
    лицензиран оценител на "Недвижими имоти" с лиценз № 2347 от 1993г., издаден от АП

Дата: 25.02.2008 год.        Съставител: ………………..        Ръководител: …………………

Стр. 1



 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.41, АЛ.1, Т.7 ОТ НАРЕДБА №2 НА КФН  

ОТНОСНО „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ 
ЗА 2007 ГОДИНА 

 
1. Информация за относителния дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, 
спрямо общия размер на секюритизираните активи 
 През четвъртото тримесечие на 2007г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е 
отдавало АПАРТАМЕНТ № 2, етаж І /първи/, находящ се в гр. София, ул. “Бигла” № 13-13а за 
ползване срещу заплащане. 
Относителният дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер 
на секюритизираните активи е 36.28%. 

 
2. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на 
сто стойността на секюритизираните активи, както и за такива сделки, извършени след 
датата на изготвяне на годишния финансов отчет 
През 2007г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е купувало или продавало нов 
актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи.  
 
Съветът на директорите на дружеството, на свое заседание, проведено на 04.12.2007г., е взел 
решение да бъде извършена продажба на Апартамент №10 (десет), разположена на втори 
жилищен етаж, +6,23 м., състоящ се от: входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с 
тоалетна и тераса, с обща застроена площ от 78,49 кв.м. (седемдесет и осем и 49 стотни) при 
граници на апартамента: двор, апартамент №9, двор и общ коридор, заедно с включени 1,92% 
(едно цяло и 92 стотни) идеални части от общите части на сградата, заедно с МАЗЕ №10, 
разположено в в сутерана на сградата, кота -2,90 м. с площ от 6,18 кв.м. (шест  цяло и 18 
стотни), при граници: мазе 9, двор, мазе 11, двор и коридор, заедно с включени 0,15% (нула 
цяло и 15 стотни) идеални части от общите части на сградата. 
За извършване на продажбата е изготвена и представена оценка на гореописания имот, 
извършена от инж. Мариета Димитрова Желязкова - независим лицензиран оценител на 
недвижими имоти, съгласно изискването на чл.19 от ЗДСИЦ. Към оценката е приложена и 
декларация за липса на обстоятелствата по чл.19, ал.2 от ЗДСИЦ.  
Към края на 2007г. дружеството не е извършило продажбата на имоти. 
 
Към 31.12.2007 г. “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ има придобити следните 
недвижими имоти: 

І. АПАРТАМЕНТ № 2, етаж І /първи/, находящ се в гр. София, ул. “Бигла” № 13-
13а, състоящ се от две стаи, хол, кухня и други сервизни помещения, с обща квадратура по 
одобрения план от 99,06 (деветдесет и девет цяло и шест стотни) квадратни метра, при съседи 
на апартамента: стълбище, Марко Добрев, ул. “Бигла” и от две страни двор, заедно със 
зимнично помещение, при съседи: коридор, Константинка и Александър Стоянови, ул. “Бигла” 
и Верка и Стефан Тодорови и таванско помещение, при съседи: Коридор, Константинка и 
Александър Стоянови, ул. “Бигла” и Верка и Стефан Тодорови, както и 16.01 /шестнадесет цяло 
и една стотна/ върху 100 идеални части от общите части на сградата, вкл. портиерно 
помещение, която сграда е построена върху държавна земя – парцел ХVІІ и ХVІІІ от кв. 197 по 
плана на гр. София, вкл. 16.01 /шестнадесет цяло и една стотна/ върху 100 идеални части от 
правото на строеж, на стойност: 102 000,00 ЕВРО (сто и две хиляди ЕВРО). 

 
ІІ. Три апартамента, находящи се в Студентски град 

Апартамент №1 (едно), разположен на първи етаж, кота +3,40 м., състоящ се от: входно онтре, 
дневна с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, мокро помещение и тераса, с обща 
застроена площ от 106,23 кв.м. (сто и шест цяло и 23 стотни) при граници на апартамента: път, 
апартамент №2, двор и общ коридор, заедно с 2,60% (две цяло и шестдесет стотни) идеални 
части от общите части на сградата, заедно с МАЗЕ №2, разположена в сутерана на сградата, 



кота -2,90 м. с площ от 6,52 кв.м. (шест цяло и петдесет и две стотни), при граници: мазе 1, 
двор, мазе 3 и коридор, заедно с включени 0,16% (нула цяло и шестнадесет стотни) идеални 
части от общите части на сградата. 
Апарамент №4 (четири), разположен на първи жилищен етаж, +3,40 м., състоящ се от: входно 
антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераса, с обща застроена площ от 
73,76 кв.м. (седемдесет и три и 76 стотни) при граници на апартамента: двор, апартамент №3, 
апартамент №5 и общ коридор, заедно с включени 1,80% (едно цяло и осемдесет стотни) 
идеални части от общите части на сградата, заедно с МАЗЕ №4, разположено в в сутерана на 
сградата, кота -2,90 м. с площ от 5,42 кв.м. (пет цяло и 42 стотни), при граници: мазе 3, двор, 
мазе 5 и коридор, заедно с включени 0,15% (нула цяло и 15 стотни) идеални части от общите 
части на сградата. 
Апартамент №10 (десет), разположена на втори жиличен етаж, +6,23 м., състоящ се от: входно 
антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераса, с обща застроена площ от 
78,49 кв.м. (седемдесет и осем и 49 стотни) при граници на апартамента: двор, апартамент №9, 
двор и общ коридор, заедно с включени 1,92% (едно цяло и 92 стотни) идеални части от общите 
части на сградата, заедно с МАЗЕ №10, разположено в в сутерана на сградата, кота -2,90 м. с 
площ от 6,18 кв.м. (шест  цяло и 18 стотни), при граници: мазе 9, двор, мазе 11, двор и коридор, 
заедно с включени 0,15% (нула цяло и 15 стотни) идеални части от общите части на сградата. 
Обща цена за трите апартамента: 195 000,00 (сто деветдесет и пет хиляди) ЕВРО без ДДС или 
214 500,00 (двеста и четиринадесет хиляди и петстотин) ЕВРО с ДДС. 

 
3. Информация за извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти 
През четвъртото тримесечие на 2007г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е 
извършило ремонти на АПАРТАМЕНТ № 2, етаж І /първи/, находящ се в гр. София, ул. “Бигла” 
№ 13-13а. 
 
4. Информация за относителния дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски 
спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от 
дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда 
През 2007г. Дружеството има отдадени под наем активи, както следва: АПАРТАМЕНТ № 2, 
етаж І /първи/, находящ се в гр. София, ул. “Бигла” № 13-13а, състоящ се от две стаи, хол, 
кухня и други сервизни помещения, с обща квадратура по одобрения план от 99,06 (деветдесет 
и девет цяло и шест стотни) квадратни метра, при съседи на апартамента: стълбище, Марко 
Добрев, ул. “Бигла” и от две страни двор, заедно със зимнично помещение, при съседи: 
коридор, Константинка и Александър Стоянови, ул. “Бигла” и Верка и Стефан Тодорови и 
таванско помещение, при съседи: Коридор, Константинка и Александър Стоянови, ул. “Бигла” 
и Верка и Стефан Тодорови, както и 16.01 /шестнадесет цяло и една стотна/ върху 100 идеални 
части от общите части на сградата, вкл. портиерно помещение, която сграда е построена върху 
държавна земя – парцел ХVІІ и ХVІІІ от кв. 197 по плана на гр. София, вкл. 16.01 /шестнадесет 
цяло и една стотна/ върху 100 идеални части от правото на строеж. Наемната цена е в размер на 
1327 лева без ДДС.  
Към края на 2007 г. дружеството няма неплатени наеми, лизингови и арендни вноски. 
 
    

 
            Изпълнителен директор: ............................... 
 

           /                           / 
  

 
 



 

 

 
 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
 

“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ”  
 

ЗА ФИНАНСОВАТА 2007 Г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА 
ЧЛ. 33  ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, 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 
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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, 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 
финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и 
резултатите от дейността на дружеството. Докладът отразява достоверно състоянието и 
перспективите за развитие на дружеството. 
За “Булгериън Инвестмънт Груп” АДСИЦ 2007 беше успешна година. Дружеството развива 
дейността си съгласно своя устав и спазвайки нормативната уредба. Ръководството на 
дружеството смята, че то постигна доверие в свойте инвеститори чрез динамичното развитие в 
областта  на  недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти (секюритизация на 
недвижими имоти). 
През 2007г. настъпиха 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. Настъпилите 
обстоятелства са разкрити 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, рег. 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. 
 Идентификационният код по БУЛСТАТ на Дружеството е 131423120, данъчен номер – 
4220097167. 

Към 31.12.2007 г. дружеството е с регистрираният капитал от 650 000лв., разпределен в 650 000 
бр. Обикновенни акции с номинална стойност 1лв./бр. 

„Булгериън Инвестмънт Груп” АДСИЦ е със седалище, адрес на управление, телефон, 
телефакс, e-mail , Web-site , както следва: София 1612, район Красно село, бул. Цар Борис ІІІ 
№41, телефон: +359 2 868 3827; +359 2 868 9527; телефакс: +359 2 692 5366, E-MAIL: 
BIG_ADSIC@ABV.BG. Дружеството няма електронна страница в Интернет. 

Структура на капитала: 
Към 31.12.2007 г. структурата на капитала на „Булгериън Инвестмънт Груп” АДСИЦ е 
следната:  
 

Таблица №1 

Име/наименование Брой притежавани акции Процент от 
капитала 

ЗПК „ЛЕВ ИНС” АД 300 000 броя 46,154% 
„АТЛАС” АД 200 000 броя 30,769% 
Иванка Тодорова Иванова 74 384 броя 11,444% 
Други акционери 75 616 броя 11,633% 
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„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е част от икономическа група, и няма 
дъщерни дружества.  
 
 „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ се управлява и представлява от Съвет на 
директорите (СД) 
Към 31.12.2007г. СД се състои от пет члена, както следва: 

• Радослав Златанов Цончев – Председател на Съвета на директорите; 
• Славчо Николов Раненски -  Зам. Председател на Съвета на директорите; 
• Весела Георгиева Кондакова, представляваща “Застрахователна и презастрахователна 

компания “ЛЕВ ИНС” АД – изпълнителен директор   
•  Асен Радков Стаменов - независим член на Съвета на директорите и изпълнителен 

директор  
• Недялко Генов Недялков - независим член на Съвета на директорите  

Дружеството се представлява от изпълнителните директори Застрахователна и 
презастрахователна компания Лев Инс АД, представлявано от Весела Георгиева Кондакова, и 
Асен Радков Стаменов - заедно и поотделно, като за сделки над 50 000 лв. само заедно. 
 

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.  
Приоритет за Дружеството ще бъдат нарастването на стойността на инвестициите и получаване 
на текущ доход при контролиране на риска, включително и чрез диверсификация на портфейла 
от недвижими имоти. 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, включително и посредством продажба на тези имоти, при 
балансирано разпределение на риска. 
 „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ ще се стреми да осигурява ликвидност на 
вложените от акционерите парични средства и подобряване тяхното благосъстояние. 

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 
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“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.  

 
През 2007 г. “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ има придобити следните 

недвижими имоти: 
 
І. АПАРТАМЕНТ № 2, етаж І /първи/, находящ се в гр. София, ул. “Бигла” № 13-13а, 

състоящ се от две стаи, хол, кухня и други сервизни помещения, с обща квадратура по 
одобрения план от 99,06 (деветдесет и девет цяло и шест стотни) квадратни метра, при съседи 
на апартамента: стълбище, Марко Добрев, ул. “Бигла” и от две страни двор, заедно със 
зимнично помещение, при съседи: коридор, Константинка и Александър Стоянови, ул. “Бигла” 
и Верка и Стефан Тодорови и таванско помещение, при съседи: Коридор, Константинка и 
Александър Стоянови, ул. “Бигла” и Верка и Стефан Тодорови, както и 16.01 /шестнадесет цяло 
и една стотна/ върху 100 идеални части от общите части на сградата, вкл. портиерно 
помещение, която сграда е построена върху държавна земя – парцел ХVІІ и ХVІІІ от кв. 197 по 
плана на гр. София, вкл. 16.01 /шестнадесет цяло и една стотна/ върху 100 идеални части от 
правото на строеж, на стойност: 102 000,00 ЕВРО (сто и две хиляди ЕВРО). 

 
ІІ. Три апартамента, находящи се в Студентски град 
Апартамент №1 (едно), разположен на първи етаж, кота +3,40 м., състоящ се от: входно онтре, 
дневна с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, мокро помещение и тераса, с обща 
застроена площ от 106,23 кв.м. (сто и шест цяло и 23 стотни) при граници на апартамента: път, 
апартамент №2, двор и общ коридор, заедно с 2,60% (две цяло и шестдесет стотни) идеални 
части от общите части на сградата, заедно с МАЗЕ №2, разположена в сутерана на сградата, 
кота -2,90 м. с площ от 6,52 кв.м. (шест цяло и петдесет и две стотни), при граници: мазе 1, 
двор, мазе 3 и коридор, заедно с включени 0,16% (нула цяло и шестнадесет стотни) идеални 
части от общите части на сградата. 
Апарамент №4 (четири), разположен на първи жилищет етаж, +3,40 м., състоящ се от: входно 
антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераса, с обща застроена площ от 
73,76 кв.м. (седемдесет и три и 76 стотни) при граници на апартамента: двор, апартамент №3, 
апартамент №5 и общ коридор, заедно с включени 1,80% (едно цяло и осемдесет стотни) 
идеални части от общите части на сградата, заедно с МАЗЕ №4, разположено в в сутерана на 
сградата, кота -2,90 м. с площ от 5,42 кв.м. (пет цяло и 42 стотни), при граници: мазе 3, двор, 
мазе 5 и коридор, заедно с включени 0,15% (нула цяло и 15 стотни) идеални части от общите 
части на сградата. 
Апартамент №10 (десет), разположена на втори жиличен етаж, +6,23 м., състоящ се от: входно 
антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераса, с обща застроена площ от 
78,49 кв.м. (седемдесет и осем и 49 стотни) при граници на апартамента: двор, апартамент №9, 
двор и общ коридор, заедно с включени 1,92% (едно цяло и 92 стотни) идеални части от общите 
части на сградата, заедно с МАЗЕ №10, разположено в в сутерана на сградата, кота -2,90 м. с 



 5

(в хил. лв.)
ПРИХОДИ 2005 2006 2007

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% 0 100% 9
4. Други 0 0% 0 100% 63

Общо за група I: 0 0% 0 100% 72

% %

площ от 6,18 кв.м. (шест  цяло и 18 стотни), при граници: мазе 9, двор, мазе 11, двор и коридор, 
заедно с включени 0,15% (нула цяло и 15 стотни) идеални части от общите части на сградата. 
 
Обща цена за трите апартамента: 195 000,00 (сто деветдесет и пет хиляди) ЕВРО без ДДС или 
214 500,00 (двеста и четиринадесет хиляди и петстотин) ЕВРО с ДДС. 
 

2. Пазари и продажби 
Основно дружеството формира приходи от дейността в размер на 72 хил. лева, което 
представлява ръст от 100 %  в сравнение с 2006 г. Основно приходите са формирани от услуги 
и други. 
 
 
Таблица №2 
 

 
Дружеството започва да отдава под наем активи през третото тримесечие на 2007г., както 
следва: АПАРТАМЕНТ № 2, етаж І /първи/, находящ се в гр. София, ул. “Бигла” № 13-13а, 
състоящ се от две стаи, хол, кухня и други сервизни помещения, с обща квадратура по 
одобрения план от 99,06 (деветдесет и девет цяло и шест стотни) квадратни метра, при съседи 
на апартамента: стълбище, Марко Добрев, ул. “Бигла” и от две страни двор, заедно със 
зимнично помещение, при съседи: коридор, Константинка и Александър Стоянови, ул. “Бигла” 
и Верка и Стефан Тодорови и таванско помещение, при съседи: Коридор, Константинка и 
Александър Стоянови, ул. “Бигла” и Верка и Стефан Тодорови, както и 16.01 /шестнадесет цяло 
и една стотна/ върху 100 идеални части от общите части на сградата, вкл. портиерно 
помещение, която сграда е построена върху държавна земя – парцел ХVІІ и ХVІІІ от кв. 197 по 
плана на гр. София, вкл. 16.01 /шестнадесет цяло и една стотна/ върху 100 идеални части от 
правото на строеж. Наемната цена е в размер на 1327 лева без ДДС.  
Към края на 2007 г.  относителният дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, 
спрямо общия размер на секюритизираните активи е 36.28%. 
Общо реализираните през отчетната 2007 г. приходи от наеми са в размер на 9 хил.лв. 
Другите приходи от продажби с общ размер от 63 хил. лв през 2007г. са формирани от 
преоценка на инвестициони имоти. 
 

ІІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА 
 
Съвета на директорите на дружеството и през настоящата 2008година ще се стреми да повиши 
получаването на доходи от експлоатацията на недвижимите имоти включително и посредством 
продажба на тези имоти, и балансирано разпределение на риска. 
В резултат от своята дейност  „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ отчете следния 
финансов резултат: 
Към 31.12.2007г. дружеството отчита печалба  от дейността в размер на 16 хил.лв., което 
представлява значително подобрение на постигнатия финансов резултат: загуба в размер на 18 
хил. лв през 2006г. и загуба в размер на 5 хил.лв през 2005г. 
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 СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО 
УЧАСТИЕ  И ПАСИВИ 

2005 2006 2007

а 1 2 3
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Основен капитал 500 30% 650 0% 650
II. Резерви 0 0% 0 0% 0
III. Финансов резултат
1. Натрупана печалба  (загуба) в т.ч.: 0 100% -5 360% -23
неразпределена печалба 0 0% 0 0% 0
непокрита загуба 0 100% -5 360% -23
еднократен ефект от промени в счетоводната 
политика 

0
0%

0
0%

0

2. Текуща печалба 0 0% 0 100% 16
3. Текуща загуба -5 260% -18 -100% 0
Общо за група III: -5 360% -23 -70% -7
    ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): 495 27% 627 3% 643

% %

Към 31.12.2005г. Към 31.12.2006г. Към 31.12.2007г.
Оперативна печалба -5 -23 24

(в хил. лв.)
РАЗХОДИ 2005 2006 2007

а 1 2 3
А. Разходи за дейността
I. Разходи по икономически елементи
1. Разходи за материали 0 100% 8 -75% 2
2. Разходи за външни услуги 1 1300% 14 171% 38
3. Разходи за амортизации 0 0% 0 0% 0
4. Разходи за възнаграждения 0 0% 0 0% 0
5. Разходи за осигуровки 0 0% 0 100% 1
6. Балансова стойност на продадени активи (без 
продукция) 0 0% 0 0% 0

7. Изменение на запасите от продукция и незавършено 
производство 0 0% 0 0% 0

8. Други, в т.ч.: 4 -75% 1 600% 7
обезценка на активи 0 0% 0 0% 0
провизии 0 0% 0 100% 2

Общо за група I: 5 360% 23 109% 48

% %

Генерираните отрицателни финансови резултати през предходните два финансови периода се 
дължат на извършени разходи от дружеството по регистриране на учредителната емисия акции 
в “Централен депозитар” АД, заплащане на дължимите такси за издаване от КФН на лиценз за 
извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, потвърждение на 
проспект за публично предлагане на ценни книжа, извършени разходи за успешното 
приключване на първоначалното увеличение на капитала, разходи за изплатени 
възнаграждения към обслужващото дружество. В същия период „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ 
ГРУП” АДСИЦ не е извършвало инвестиционна дейност, респективно не е генерирало приходи 
от основна дейност. 
 
Таблица №3 

 
 

През 2007 г. е отчетена положителна тенденция на изменение на оперативния финансов 
резултат,  което се дължи най-вече на генерираните приходи от дейността в размер на 72 хил. 
лв  
 
Таблица №4 

 
Разходи  за  основна  дейност  по  категории  дейности  

Таблица №5 
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Към 31.12.2005г. Към 31.12.2006г. Към 31.12.2007г.

Коефициент на обща ликвидност 124,75 105,50 1,15

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

1,15

124,75

105,50

123,75

104,50

1,15

105,50

124,75
124,75

0,50

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00

Към 31.12.2005г.

Към 31.12.2006г.

Към 31.12.2007г.

Коефициент на обща ликвидност Коефициент на текуща ликвидност
Коефициент на бърза ликвидност Коефициент на абсолютна ликвидност

През 2007 г. дружеството е извършило общо разходи за дейността в размер на 48 хил.лв., като 
отчита - разходите за външни услуги в размер на 38 хил.лв. (възнаграждения за консултански 
услуги на агенции за недвижими имоти, регистрираните одитори, оценителите на недвижими 
имоти, такси за КФН, “БФБ-София” АД и др.), разходи за материали в размер на 2 хил.лв., 
разходи за осигуровки в размер на 1 хил.лв. и провизии в размер на 7хил.лв. 
 

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

1. ЛИКВИДНОСТ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
При тях тенденцията във времето дава най-ценната информация. Предполага се, задълженията 
към кредиторите се погасяват чрез парични средства, а не от стоково-материалните запаси или 
оборудването. Т.е тези коефициенти описват способността на компанията да погасява 
дълговете си в срок.  

Коефициент на обща ликвидност 
 

Този показател е един от най-рано формулираните и се смята за универсален. Той представя 
отношението на краткотрайните активи към краткосрочните пасиви (задължения). Може да се 
очаква, че краткотрайните активи ще бъдат поне равни на краткосрочните пасиви, като в 
действителност е нормално да бъдат дори малко по-големи от тях. Ето защо оптималните 
стойности на този коефициент са над 1-1,5.  
 
 

Таблица №6 
 

За 2007г. стойността на коефициента от 1.15 показва значително изменение спрямо 
стойносттите  отчетени в предишните периоди – 105.50 през 2006г. и  124.75 за 2005г.  
 По- данни от счетоводния баланс към 2007г., дружеството отчита вземане в размер на 74 
хил.лв., спрямо 630 хил.лв. към 2006г., или отчита намаление в размер на 556 хил.лв. През 
същия период на 2007г. дружеството отчита краткосрочни пасиви в размер на 65 хил.лв. които 
представляват задължение по  търговски заем . 
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Към 31.12.2005г. Към 31.12.2006г. Към 31.12.2007г.

Коефициент на бърза ликвидност 124,75 105,50 1,15

Към 31.12.2005г. Към 31.12.2006г. Към 31.12.2007г.

Коефициент на абсолютна ликвидност 124,75 0,50 0,11

 СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО 
УЧАСТИЕ  И ПАСИВИ 

2005 2006 2007

а 1 2 3
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 495 27% 627 3% 643
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 0 0% 0 0% 0
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 0 0% 0 0% 0
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 4 50% 6 1083% 71
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО 
УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

499 27% 633 13% 714

% %

Към 31.12.2005г. Към 31.12.2006г. Към 31.12.2007г.

Коефициент на текуща ликвидност 123,75 104,50 0,15

Текущите пасиви от своя страна отчитат покачване повече от 12 пъти спрямо 8 кратно 
намаление на краткотрайните активи за 2007г. спрямо  2006г.  

 
Коефициент на текуща ликвидност 

Този коефицентът показва увеличение - резултат от увеличения размер на  текущите активи 
през 2005г. към 2006г. и намаление спрямо 2007 г. 
 
Таблица №7 

Коефицентът показва намаление - резултат от увеличения размер на  текущите пасиви през 
2007 г. спрямо 2006 г. Отчетено е  намаление на текущите активи за същия период.  
 

Коефициент на бърза ликвидност 
Той представя отношението на краткотрайните активи минус материалните запаси към 
краткосрочните пасиви. Неговият традиционен размер, определящ стабилност на компанията е 
около 0.5, но много високите стойности биха означавали че активите на компанията не се 
използват по най-добрия начин.  
Таблица №8 

 
Към 31.12.2007г. дружеството отчита значително намаление на коефициента на бърза 
ликвидност  като достига ниво на 1.15%, това се дължи на изплащане на вземанията си по 
предоставени аванси. 
 

Коефициент на абсолютна ликвидност 
Коефициентът на абсолютна ликвидност се изчислява като съотношение на паричните средства 
и краткосрочните задължения и изразява способността на дружеството да посреща 
краткосрочните си задължения с наличните си парични средства. 
 
Таблица №9 

Към 2007г. е отчетено  увеличение на паричнисе средства в размер на  5 хил.лв., спрямо 2006г., 
Влошаването на стойността на коефицента се дължи на паралелно увеличаване на 
краткосрочните пасиви и най-вече на краткосрочните задължения с 65хил.лв., представляващи 
задължение по търговски заеми. 
 

2. Капиталови ресурси 
 
Таблица №10 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ
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Към 31.12.2007г.

Коефициент на задлъжнялост Дълг / Активи Коеф. на фин. автономност

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита 
съотношението между собствени и привлечени средства в капиталовата структура на 
дружеството. Високото равнище на коефициента за финансова автономност, респективно 
ниското равнище на коефициента за финансова задължнялост са един вид 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 предприятието 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 финансовия 
ливъридж се явява тогава, когато дружеството печели от влагането на привлечените средства 
повече, отколкото са разходите (лихвите) по тяхното привличане. Когато дадена фирма постига 
по–висока доходност от използването на привлечени средства в капиталовата си структура, 
отколкото са разходите по тях, ливъриджът е оправдан и би следвало да се разглежда в 
положителен аспект (с уговорката нивото на ливъридж да не дава драстично негативно 
отражение на други финансови показатели на компанията). 
 
Коефициент за финансова автономност показва какъв процент от общата сума на пасивите е 
собствения капитал на дружеството. Дружеството отчита постоянни стойности при този 
коефициент, което е знак, че компанията е с добри възможности да контролира финансовата си 
задлъжнялост, въпреки отчетеното през 2007г. увеличение на  дълговата експозиция на 
компанията. 
 
Таблица №11 

Към 31.12.2005г. Към 31.12.2006г. Към 31.12.2007г.

Коеф. на фин. автономност 99% 99% 90%  
 
Коефициента на задлъжнялост показва увеличение през 2007г. 
Показателите за дела на капитала, получен чрез заеми показват каква част от общия капитал 
съставляват привлечените средства. Колкото по–голям е делът на дългосрочния дълг в 
сравнение със собствения капитал, толкова по–голяма ще бъде вероятността от провал при  
изплащането на фиксираните задължения.  
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Към 31.12.2005г. Към 31.12.2006г. Към 31.12.2007г.

Дълг / Активи 1% 1% 10%

Към 31.12.2005г. Към 31.12.2006г. Към 31.12.2007г.

Коеф. на фин. автономност 99% 99% 90%

Таблица №12 

 
Съотношение дълг към обща сума на активите – отговорът показва директно какъв процент от 
активите се финансира чрез дълг. 
 
Таблица №13 

Делът на дълговете се увеличава  през последната година. Общото изменение на коефициента е 
в размер на 10% през отчетната 2007 г. спрямо 1% за 2006г., и1% за 2005г.  За същия период 
общите активи са увеличили обема си със 13%. Това е тенденция която предполага нарастваща 
автономност на дружеството като нейното запазване е една от основните цели на 
ръководството. 

 
3. Ключови коефициенти 

Обобщена информация за финансовите показатели на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” 
АДСИЦ за 2007 г. може да бъде представена в таблицата по-долу. 
 

Таблица №14 
(в хил. лв.)

Показатели 2005 2006 2007 
Общо приходи от дейността 0 0 72 
Загуба 5 18 0 
Печалба 0 0 16 
Собствен капитал 500 650 650 
Дългосрочни задължения 0 0 0 
Краткосрочни задължения 4 6 71 
Дълготрайни (нетекущи) активи 0 0 632 
Краткотрайни (текущи) активи 0 633 82 
Парични средства 499 3 8 
Общо активи 499 633 714 
Разходи за лихви 0 0 0 
Материални запаси 0 0 0 
Краткосрочни вземания 0 630 74 
Разходи за обичайната дейност 5 23 48 
Общо разходи 5 23 56 

 
От таблицата №14 могат да бъдат направени следните изводи: 

• Стойността на приходите за 2007 е достигнала ръст от 100%; 
• Към 2007г. дружеството отчита печалба в размер на 16 хил.лв. спрямо реализираните в 

предходните години загуби; 
• Собствения капитал е в размер на 650 хил.лв.; 
• Дружеството е увеличило краткосрочните си задължения и към 31.12.2007г. те са в размер 

на 71 хил.лв.; 
• Паричните средства са се увеличили с 5хил.лв. спрямо 2006г.  
• През 2007г. спрямо 2006г. е отчетено увеличение в размер на 81 хил.лв. на сумата на 

активите, и респективно увеличение в размер на 134 хил.лв. през 2006г. спрямо 2005г.; 
• Увеличава се стойността на нетните активи с 3%. за 2007г. спрямо 2006г.; 
• Дружеството е намалило краткосрочните си вземания с 556 хил.лв. спрямо 2006г. 
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Към 31.12.2005г. Към 31.12.2006г. Към 31.12.2007г.

Рентабилност на Активите (ROA) -1,00% -2,84% 2,24%

Към 31.12.2005г. Към 31.12.2006г. Към 31.12.2007г.

Рентабилност на Собствения Капитал (ROE) -1,01% -2,87% 2,55%

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

2.46%

-1.00%
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2.55%
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Рентабилност на Активите (ROA)
Рентабилност на Собствения Капитал (ROE)
Рентабилност на Основния Капитал

• Към 2007г. се отчетени разходи от дейността в размер на 48хил.лв и общо разходи в размер 
на 56 хил.лв. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рентабилност на Собствения капитал (ROE) 
 

Изчислява се като числото за печалбата след облагането с данък от отчета за приходите 
и разходите се изразява като процент от собствения капитал в счетоводния баланс. Това 
съотношение измерва абсолютната възвращаемост за акционерите по отношение на техните 
абсолютни инвестиции. Едно високо число означава успех за бизнеса – то води до висока цена 
на акциите и прави възможно привличането на нов капитал. 
Този коефициент отчита положителна стойност през последната финансова година поради 
реализираната печалба през този финансов период. 
 
Таблица №15 

 
Рентабилност на активите (ROA) 

 
Този показател следователно показва ефективността на използване на общите активи. 
Съотношението оперативна печалба към общи активи, показващо един лев активи каква 
оперативна печалба генерира подобрява стойността  до 2,24%  към 31.12.2007г. спрямо 
отчетените стойности за този коефицент през предходните финансови периоди, както следва : 
2005 г.  -1,00% и за 2006г. -2,.84%.Увеличението показва подобряване ефективността на 
използване активите на дружеството. 
 
Таблица №16 
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ІV. ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО 
 

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

 
а) Ценови риск  
 
Ценовият риск се изразява във възможността за понижение на цените на акциите на 

фондовата борса. Ценовият риск се проявява при продажбата на акциите на цени, по-ниски от 
вложените в проекта средства, при което за акционерите на Дружеството би възникнала загуба. 
Намалението на цените на акциите може да бъде резултат от влошаване на финансовото 
състояние на Дружеството, слабо търсене на акциите при виско предлагане за продажба, общо 
понижаване на интереса към инвестиции в ценни книжа и други. Този риск е съпътстващ за 
инвеститорите във всички видове ценни книжа и е предмет на регулиране чрез общоприетите 
форми на диверсификация на портфейла, ограничаване на част от инвестициите в ценни книжа, 
повишаване на стойността на Дружеството, създаване на ликвидност на фондовите пазари. 

 
б) Ликвиден риск 
Ликвидният риск представлява невъзможността акционерите да продадат своите акции, 

съответно да закупят други (да увеличат инвестицията си), поради липсата на търсене и 
предлагане на съответните акции. Ликвидният риск ограничава способността на акционерите да 
реализират печалба или да ограничат евентуална загуба чрез покупката, респективно 
продажбата на акциите на Дружеството. Ограничаванто на този риск се постига с 
регистрирането за търговия на акциите на ликвидни пазари и наличието на голям брой 
акционери (участници) в търговията, както и наличието на свободни акции в миноритарни 
акционери. 

Акциите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ са регистрирани за търговия 
на „Българска фондова борса – София” АД през 2006 година, като беше предвидено и 
увеличаване на капитала на Дружеството през 2007 г., т.е. да бъдат предложени допълнителни 
акции на инвеститорите. 

 
в) Промяна на режима на данъчно облагане на инвестициите в ценни книжа 
 
Към датата на изготвяне на настоящия документ капиталовата печалба от продажба на 

акции на публични дружества е необлагаема. Рискът от промяна на режима на данъчно 
облагане се състои във възможността да бъде изменен посочения данъчен статут на приходите 
от ценни книжа в посока на увеличаване на данъчното бреме за акционерите и намаляване на 
техните печалби. 

 
г) Инфлационен риск и загуба на стойност 
 
Инфлацията като фактор, влияещ върху цялата икономика, оказва своето въздействие и 

върху инвестициите в ценни книжа. Инфлационният риск се изразява във възможността за 
общо повишаване на цените на стоките и услугите, в резултат на което получените доходи от 
акционерите да бъдат с намалена покупателна способност. 

Като дружество със специална инвестиционна цел „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ 
ГРУП” АДСИЦ ще инвестира основната част от средствата си в неджижими имоти, което 
обстоятелство предполага защита в голяма степен на нетната стойност на активите от 
инфлационните процеси. От друга страна, нетната стойност на активите е най-значимия 
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показател, определящ цената на акциите, и съответна защита на акционерите срещу загуба на 
реална стойност на техните вложения в акции на Дружеството. 

 
 
Специфични рискове, свързани с дейността на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ 

ГРУП” АДСИЦ  
 
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 от рискове:  

 
 а) Конкурентна среда  
 

Към датата на изготвяне на настоящия междинен доклад около 40  лицензирани 
дружества със специална инвестиционна цел. Поради тенденцията за увеличаване на броя на 
тези дружества и засилване на конкуренцията в страната е възможно „БУЛГЕРИЪН 
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ да не успее да постигне поставените си цели и да бъде 
изместено от конкурентни компании. В допълнение, развитието на строителния бизнес и 
тъговията с недвижими имоти през последните 15 години привлича в сектора множество вече 
наложени и утвърдени единични фирми и организации. Освен това, за последните 5 години се 
очерта тенденцията за навлизане в строителния бизнес и на мощни международни строителни 
консорциуми, които проявяват интерес и на практика вече изпълняват строително-монтажни 
операции на по-мащабни обекти. Така формираните конкурентна среда и перспективи в 
следващите месеци  допълнително ще затруднят организирането и изпълнението на проекти от 
страна на Дружеството. Участието на значителен брой конкуренти в предлагането на обекти за 
продажба или отдаване под наем ще стимулира пазара на недвижими имоти към намаляване на 
пазарните цени и съответно към снижаване на възвръщаемостта от инвестираните средства.  

 
б) Ценови риск и инфлационен риск 

Съществува риск през следващите години тенденцията, която се наблюдаваше през 2006 г. за 
покачване на цените на недвижимите имоти да се промени и цените на придобитите имоти от 
„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ да се понижат, в резултат на което е възможно 
Дружеството да не постигне прогнозираната норма на печалба или да реализира загуба от 
дейността си.  
Подобен негативен ефект за Дружеството може да се получи и вследствие на повишаване на 
инфлацията в страната. Съществува риск извършените разходи от Дружеството за покупка или 
построяване (себестойността) на недвижими имоти да не бъдат покрити в желаната степен или 
да са по-високи от продажната цена на имотите, което да доведе до по-ниска печалба или дори 
загуба от дейността. Инфлационният риск в дейността на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ 
ГРУП” АДСИЦ е лимитиран в известна степен, поради факта, че в световен мащаб е доказана 
тенденцията цените на недвижимите имоти да следват темпа на инфлацията.  
Дружеството ще се стреми към ограничаване на въздействието на посочените рискове чрез 
всички познати методи и техники, като сключване на предварителни договори за продажба на 
имоти, уговаряне на дългосрочни наеми, подписване на лизингови договори, обвързани с 
плаващ лихвен процент съгласно общото ниво на цените на недвижимите имоти и/или индекса 
на потребителските цени, който е отражение на инфлацията в страната, и пр. 
Извършените проучвания показват, че тенденцията към плавно поскъпване на недвижимите 
имоти в Република България, поддържана от засилващия се интерес на инвеститори и частни 
лица от чужбина, ще се запази и през следващите години.  
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в) Достъп до източници и цена на финансиране. Ликвидност 
„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е сравнително ново дружество. В този 

смисъл е възможно Дружеството първоначално да няма достатъчно средства за развитие на 
своите проекти или да се финансира при висока стойност на кредитен ресурс. Разработването и 
изпълнението на инвестиционни проекти ще бъде в известна степен зависимо от външно 
финансиране. Възможностите за бърз достъп до кредитен ресурс на приемлива цена (лихвени 
проценти по кредитите), както и за ниски облигационни плащания по евентуално емитирани 
облигационни заеми пряко ще рефлектират върху възвръщаемостта на направените 
инвестиции, съответно върху размера на годишната печалба на Дружеството и доходите на 
акционерите. 

Рискът от липса на ликвидни средства за изпълнение на целите на „БУЛГЕРИЪН 
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ произтича и от спецификата на инвестиционния портфейл, 
който Дружеството ще притежава. Инвестирането на повече от 70 на сто от ресурсите в 
недвижими имоти е предпоставка за относително бавно реализиране – продажба на активите. 
Липсата на добре развит пазар на недвижимите имоти в страната е предпоставка за 
съществуването на несигурност даден недвижим имот да бъде продаден бързо по най-добрите 
пазарни цени при ниски транзакционни разходи. 

Проблемите, свързани с ликвидния риск, най-общо могат да бъдат характеризирани като 
потребност от средства за заплащане на текущи разходи на Дружеството или за покриване на 
настоящи, изискуеми към момента задължения. За ограничаване на ликвидния риск 
„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ ще поддържа балансирана част от активите си в 
ликвидни инструменти, като парични средства на каса, безсрочни или със срок до три месеца 
банкови депозити и/или държавни ценни книжа (ДЦК). Планирането на ликвидните нужди на 
компанията в дългосрочен и краткосрочен аспект в едно с договарянето на кредитни банкови 
линии ще минимизира риска от липсата на ликвидни средства.  

С цел осигуряване на ликвидност на инвестициите си Дружеството ще поддържа 
взаимоотношения с утвърдени агенции за недвижими имоти, които разполагат с широка 
клонова мрежа в страната и голям набор от клиенти.  

г) Политически риск 
Политическият риск е свързан с възможността за възникване на вътрешнополитически 

сътресения и неблагоприятна промяна в държавната регулацията на бизнеса в страната. Така 
например, ако правителството внезапно промени политиката си, в резултат на което бизнес 
средата за компаниите се промени неблагоприятно, а инвеститорите започват да понасят 
загуби.  

д) Валутен риск 
Валутният риск крие опасност от понижаване на реалните цени в левове вследствие на 

неблагоприятно изменение на съотношението на валутните двойки “Евро/Лев”, “Щатски 
долар/Лев” и т.н. В резултат на това покупателната способност на българската валута ще се 
понижи, което ще се отрази върху доходите на населението, съответно върху приходите и 
печалбите на стопанските субекти. Преимущество за „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” 
АДСИЦ при осъществявяне на дейността му ще бъде прилаганият метод на ценообразуване в 
търговията с недвижими имоти в страната. Присъединяване на Република България към 
Европейската общност гарантира въвеждането като законно платежно средство на Еврото в 
икономиката ни през 2009 – 2010 година. Поради това Дружеството носи минимален валутен 
риск, ограничен единствено от промяна на съществуващата валутна конюнктура. 

 
 е) Други рискове 
 

В дейността си „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е изложено и на всички 
други форсмажорни рискове, които могат да въздействат на стопанските субекти, като 
природни бедствия (земетресения, урагани, наводнения и др.), терористични актове и военни 
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действия на територията на страната и/или в региона. Тези рискове са непредсказуеми, но могат 
да бъдат до известна степен ограничени чрез застраховане на имуществото, следене и опит за 
предвиждане на негативни явления в средносрочен и дългосрочен план и пр.  

 
Общи (систематични) рискове 
 
На общи (или т. нар. “систематични”) рискове са изложени всички стопански субекти в 

рамките на една държава и изразяват възможността за негативни промени в икономиката и 
бизнес климата като цяло. Промените на макроикономическо равнище рефлектират върху 
реалния и финансовия сектор. Компаниите, изложени на систематичните рискове, не подлежат 
на превантивни мерки срещу предотвартяването им. От друга страна, постоянното наблюдение 
и анализиране на състоянието на икономиката и на бизнес климата в страната могат да бъдат 
надлежна превенция за минимизиране на последствията от този род рискове.  

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ ще извършва дейност и ще инвестира 
средства в Република България, поради което от основно значение за Дружеството са 
икономическото състояние и перспективите за развитието на нашата икономика. 

Съобразяването на българското законодателство с европейските стандарти и 
постигането на зададените икономически критерии от Европейския съюз са гаранция за 
поддържане и в известна степен за подобряване на бизнес климата в страната. Въвеждането на 
Валутен борд през 1997 г., с фиксиране на българския лев към еврото, както и приемането на 
Република България в Европейския паричен съюз през 2009 г., с установяване на еврото като 
законно парично средство у нас, предопределят запазване на икономическата стабилност в 
средносрочен план и плавно интегриране на страната ни в Европейската икономическа 
общност.  

 
 
ІV. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
 
Събития след датата на годишното приключване, които са известни към момента на 
съставяне на Доклада и важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа на 
„Булгериън Инвестмънт Груп” АДСИЦ 
Съветът на директорите на дружеството, на свое заседание, проведено на 04.12.2007г., е взел 
решение да бъде извършена продажба на Апартамент №10 (десет), разположена на втори 
жилищен етаж, +6,23 м., състоящ се от: входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с 
тоалетна и тераса, с обща застроена площ от 78,49 кв.м. (седемдесет и осем и 49 стотни) при 
граници на апартамента: двор, апартамент №9, двор и общ коридор, заедно с включени 1,92% 
(едно цяло и 92 стотни) идеални части от общите части на сградата, заедно с МАЗЕ №10, 
разположено в в сутерана на сградата, кота -2,90 м. с площ от 6,18 кв.м. (шест  цяло и 18 
стотни), при граници: мазе 9, двор, мазе 11, двор и коридор, заедно с включени 0,15% (нула 
цяло и 15 стотни) идеални части от общите части на сградата. 
 
За извършване на продажбата е изготвена и представена оценка на гореописания имот, 
извършена от инж. Мариета Димитрова Желязкова - независим лицензиран оценител на 
недвижими имоти, съгласно изискването на чл.19 от ЗДСИЦ. Към оценката е приложена и 
декларация за липса на обстоятелствата по чл.19, ал.2 от ЗДСИЦ. 
 
Дружеството на заседание на Съвета на директорите на 01.02.2008г.  взе решение да се сключи 
Анекс към предварителния договор за покупко-продажба на посочения по-горе недвижим имот 
от 05.12.2007 год. за удължаване срока за сключване на окончателен договор от дата 31.01.2008 
год. на дата 07.02.2008 год. на имот: апартамент № 10, с обща застроена площ от 78.49 кв. м., 
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заедно с включени 1.92% идеални части от общите части на сградата, заедно с мазе № 10, 
заедно с включени 0.15% идеални части от общите части на сградата. 

 
На 07.02.2008г. „Булгериън Инвестмънт Груп”АДСИЦ сключи окончателен договор за 
продажба на недвижимия имот -собственост на дружеството: апартамент №10 (десет), 
разположен на втори жилищен етаж, с обща застроена площ от 78.49 кв.м., заедно с включени 
1.92% идеални части от общите части на сградата, заедно с мазе №10, с площ от 6.18 кв.м., 
заедно с включени 0.15% идеални части от общите части на сградата. 
Цената, по която е извършена продажбата е 83 000 евро /с ДДС/ и е съобразена с оценка на 
гореописания имот, извършена от независим лицензиран оценител на недвижими имоти, 
съгласно изискването на чл.19 от ЗДСИЦ. Стойността на сделката не попада в обхвата на 
разпоредбите на чл.114 и следващи от ЗППЦК. 
 
На 26.02.2008г. Съветът на директорите на „Булгериън Инвестмънт Груп” АДСИЦ взе решение 
за продажба на недвижим имот - собственост на дружеството: 
Апартамент с обща застроена площ от 92,83 кв.м. Цената, по която ще бъде извършена 
продажбата е 98 000 ЕВРО ( с ДДС) и е съобразена с оценка на независим лицензиран оценител 
на недвижими имоти. Сделката не попада в обхвата на разпоредбите на чл.114 и следващи от 
ЗППЦК. Куповач е Гео Стил Инженеритг ООД. 
 

 
V. НАСТОЯЩИ ТЕНДЕНЦИИ И ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО  РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО 
През последните няколко години  до момента  пазарът на недвижими имоти в България 
претърпя много бързо развитие и показа значителен ръст на предлаганите имоти в офисния, 
търговския, индустриалния и жилищен  сектор. Това от свой страна е свързано с поемането на 
високи рискове и добри инвестиции. 
 
 Към 31.12.2007 г. “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ има придобити следните 
недвижими имоти: 

І. АПАРТАМЕНТ № 2, етаж І /първи/, находящ се в гр. София, ул. “Бигла” № 13-
13а, състоящ се от две стаи, хол, кухня и други сервизни помещения, с обща квадратура по 
одобрения план от 99,06 (деветдесет и девет цяло и шест стотни) квадратни метра, при съседи 
на апартамента: стълбище, Марко Добрев, ул. “Бигла” и от две страни двор, заедно със 
зимнично помещение, при съседи: коридор, Константинка и Александър Стоянови, ул. “Бигла” 
и Верка и Стефан Тодорови и таванско помещение, при съседи: Коридор, Константинка и 
Александър Стоянови, ул. “Бигла” и Верка и Стефан Тодорови, както и 16.01 /шестнадесет цяло 
и една стотна/ върху 100 идеални части от общите части на сградата, вкл. портиерно 
помещение, която сграда е построена върху държавна земя – парцел ХVІІ и ХVІІІ от кв. 197 по 
плана на гр. София, вкл. 16.01 /шестнадесет цяло и една стотна/ върху 100 идеални части от 
правото на строеж, на стойност: 102 000,00 ЕВРО (сто и две хиляди ЕВРО). 

 
ІІ. Три апартамента, находящи се в Студентски град 

Апартамент №1 (едно), разположен на първи етаж, кота +3,40 м., състоящ се от: входно онтре, 
дневна с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, мокро помещение и тераса, с обща 
застроена площ от 106,23 кв.м. (сто и шест цяло и 23 стотни) при граници на апартамента: път, 
апартамент №2, двор и общ коридор, заедно с 2,60% (две цяло и шестдесет стотни) идеални 
части от общите части на сградата, заедно с МАЗЕ №2, разположена в сутерана на сградата, 
кота -2,90 м. с площ от 6,52 кв.м. (шест цяло и петдесет и две стотни), при граници: мазе 1, 
двор, мазе 3 и коридор, заедно с включени 0,16% (нула цяло и шестнадесет стотни) идеални 
части от общите части на сградата. 
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Апарамент №4 (четири), разположен на първи жилищет етаж, +3,40 м., състоящ се от: входно 
антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераса, с обща застроена площ от 
73,76 кв.м. (седемдесет и три и 76 стотни) при граници на апартамента: двор, апартамент №3, 
апартамент №5 и общ коридор, заедно с включени 1,80% (едно цяло и осемдесет стотни) 
идеални части от общите части на сградата, заедно с МАЗЕ №4, разположено в в сутерана на 
сградата, кота -2,90 м. с площ от 5,42 кв.м. (пет цяло и 42 стотни), при граници: мазе 3, двор, 
мазе 5 и коридор, заедно с включени 0,15% (нула цяло и 15 стотни) идеални части от общите 
части на сградата. 
Апартамент №10 (десет), разположена на втори жиличен етаж, +6,23 м., състоящ се от: входно 
антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераса, с обща застроена площ от 
78,49 кв.м. (седемдесет и осем и 49 стотни) при граници на апартамента: двор, апартамент №9, 
двор и общ коридор, заедно с включени 1,92% (едно цяло и 92 стотни) идеални части от общите 
части на сградата, заедно с МАЗЕ №10, разположено в в сутерана на сградата, кота -2,90 м. с 
площ от 6,18 кв.м. (шест  цяло и 18 стотни), при граници: мазе 9, двор, мазе 11, двор и коридор, 
заедно с включени 0,15% (нула цяло и 15 стотни) идеални части от общите части на сградата. 
Обща цена за трите апартамента: 195 000,00 (сто деветдесет и пет хиляди) ЕВРО без ДДС или 
214 500,00 (двеста и четиринадесет хиляди и петстотин) ЕВРО с ДДС. 
През настоящата 2008г Съветът на директорите на дружеството предвижда постигане на по-
добри резултати и повишаване доверието сред инвеститорите, като се очаква отчитане на по-
голам ръст на приходите и снишаване на разходите за в бъдеще. Съгласно законовите 
изисквания  и устава дружеството ще разпредели не по-малко от 90 на сто реализираната 
печалба за 2007г. между акционерите под формата на дивиденти. 
  
Предвидена е също така продажбата на Апартамент №10 съгласно окончателен договор за 
продажба на недвижимия имот от 07.02.2008г. като същия е описан подробно в т. IV от 
настоящия доклад 
 
Основното направление, в което емитента планира да извършва инвестиционни разходи 
и дейности през 2008г. е : 
  
Инвестиционните цели на ДРУЖЕСТВОТО са обусловени от установената стратегия за 
разгръщане на дейността и  приетите инвестиционна програма и устав. 

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ И през 2008г. ще извършва основната си 
дейност от  която да реализира по-големи приходи и постигане на повисоки резултати. Като 
приориотет и през настоящата година  ще е нарастването на стойността на инвестициите и 
получаване на текущ доход при контролиране на риска, включително и чрез диверсификация на 
портфейла от недвижими имоти. 
 

VІ. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ. 
 

Поради специфичния предмет на дейност „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ не се 
занимава с научни изследвания и разработки. 
 

VІІ. ИНФОРМАЦИЯТА, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187д И ЧЛ. 247 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 2007 г. не са придобивани и не са прехвърляни собствени акции.  
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2. Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, 
която те представляват. 

Дружеството не притежава собствени акции 
 

3. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите 
 
Членовете на Съвета на директорите(СД) на „Булгериън Инвестмънт Груп” АДСИЦ  са 
получили следните възнаграждения за 2007г.: 
 
Таблица №17 

Трите имена Позиция Бруто/лева Нето/лева
Радослав Златанов Цончев Председател на СД 6000.00 5415.00 
Славчо Николов Раненски Зам. Председател  на СД 6000.00 5415.00 
Весела Георгиева Конакова Изп.директор - - 
Асен Редков Стаменов Независим член на СД и 

Изп.директор 
- - 

Недялко Генов Недялков Независим член на СД - - 
 

4. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции 
и облигации на дружеството 
 
Към 31.12.2007г., Съвета на директорите  не притежават акции от капитала на  дружеството. 

 
5. 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.  
6. 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 №18  Членове на СД  
Име  Участие в управителните и 

надзорни органи на други 
дружества  

Участие в капитала на други 
дружества 

Дружества, в които лицето 
да упражнява контрол  

Радослав Златанов 
Цончев 

Не участва Не участва Не приежава контролн 
частие 

Славчо Николов 
Раненски 

Не участва Не участва Не приежава контролн 
частие 

"Застрахователна и 
презастрахователна 
компания "ЛЕВ ИНС" 
АД 

"ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН 
ИНСТИТУТ" АД, гр. София; 
 

"С ЕКСПРЕС ГРУП" АД, гр. София 

"АИДА - 96" ООД, гр. София; 

"ЛЕВ ИСТЕЙТ" ООД, гр. София; 

"ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН 

ИНСТИТУТ" АД, гр. София; 

"ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН 
ИНСТИТУТ" АД, гр. София; 

Не упражнява 

Весела Георгиева 
Конакова 

Член на управителния съвет 
на Застрахователна компания 
“ЛЕВ ИНС” АД 

Не участва Не упражнява 
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Асен Редков 
Стаменов 

Управител в 
“ТОРА БГ” ООД, 
регистрирано от СГС по ф.д. 
№ 8774/2003 г., парт. № 
78174, т. 925, рег. I, стр. 119- 
Съдружник и управител. 

 

притежава повече от 25 на сто 
от капитала на дружества: 
"ХЕЛП 2001" ООД, гр. 
София; 

"ТОРА БГ" ООД, гр. София; 

 

Не упражнява 

Недялко Генов 
Недялков 

Собственик на ЕТ “ЕДА – 
Недялко Недялков” 

Собственик на ЕТ “ЕДА – 
Недялко Недялков” 

100% 

 
7. Сключени през 2007 г. договори с членове на СД  или свързани с тях лица, които 

излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните 
условия. 
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. 

 
Ръководството на дружеството очаква  изпълнение на заложените проекти в инвестиционната 
схема на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ, както и запазване на икономическия 
растеж и бъдещо развитие на дружеството. 
 
Инвестиционната стратегия се основава 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. 
За осъществяване на инвестиционнта си политика “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” 
АДСИЦ предвижда допълнително финансиране чрез всички позволени от закона източници за 
финансиране.  
 
При наличието на перспективни инвестиционни проекти и необходимостта от допълнително 
финансиране на дейността се предвижда увеличаване на ликвидните парични потоци на 
Дружеството чрез: 

-емитиране на облигации; 
-получаване на банкови заеми; 

 Изборът на допълнително финансиране за дружеството ще зависи, както от конюнктурата на 
паричния пазар, така и от конкретната необходимост на ликвидни средства. 

Ръководството на дружеството предвижда цялогодишно обучение на персонала и ръководния 
екип. 

Очакванията са че пазарът на жилища и офис площи ще остане стабилен, и според 
наблюденията и бъдещите  тенденции до момента, може да се предположи, че цените ще 
продължат да нарастват със забавени темпове. 

Очакванията са, че „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ ще продължи да се развива 
в сферата на недвижимите имоти чрез които ще бъде увеличено благосъстоянието на 
акционерите. 

 
 



 20

VІІІ. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 
 

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина. 
 

 
ІХ. 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 
 
 

Х.  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И 
НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
За дружеството е съществувало задължение за изготвяне и представяне на програма за 

прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и такава 
е била изготвяна през 2007 г..  

Дейността на Съвета на директорите е осъществявана в пълно съответствие с 
нормативните изисквания, заложени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, както и устава на 
дружеството. Всички членове на Съвета на директорите отговарят на законовите изисквания за 
заемане на длъжността им.  

Съветът на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ е изготвил и 
утвърдил Корпоративен календар на дружеството за 2008г. относно най-важните събития в 
дружеството, планираните дати за настъпване на събитието, срокове за изпълнение на 
задължения по разкриване на информация.  

Съветът на директорите на компанията  счита, че e създал предпоставки за достатъчна 
прозрачност във взаимоотношенията  си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на 
капиталовия пазар. 

 Приложена към годишния финансов отчет за 2007г. е представена и Програма за 
корпоративно управление на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ, съобразена с 
изискванията и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.  
 
ХІ. 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. 

 
Основно дружеството формира приходи чрез: 

- придобиването, разработването и продажбата на недвижими имоти с цел получаване на 
капиталова печалба; 

- придобиването, разработването и експлоатацията на недвижими имоти с цел 
получаване на текущ доход; 

- планиране на свободните парични потоци чрез балансиране на дългосрочния капитал и 
инвестиране на ликвидните средства с цел получаване на лихва. 

Основно приходите на дружеството са генерирани от отдаване под наем на недвижими имоти. 
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(в хил. лв.)
ПРИХОДИ 2005 2006 2007

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% 0 100% 9
4. Други 0 0% 0 100% 63

Общо за група I: 0 0% 0 100% 72
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 0 100% 3 -100% 0
2. Приходи от дивиденти 0 100% 2 -100% 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: 0 100% 5 -100% 0
Б.   Общо приходи от дейността (I + II + III): 0 100% 5 -100% 0

% %

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. 

 
◊ Информация относно приходите, разпределени по основни категории дейности 

 
 
 
Таблица №19 

 
 
 

◊ 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. 
 
„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ извършва сделки свързани с предмета си на 
дейност. През 2007г. дружеството e отдавало активи срещу заплащане, както и е придобило 
такива на стойност 297 000.00 EUR. без ДДС. 
  
 
     4.  Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани 
лица, през отчетния период 
  
През 2007 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ не е сключвало сделки със 
свързани лица. 
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5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, 
имащи съществено влияние върху дейността му. 
Не са налице събития или показатели с необичаен за емитента характер  
 

6. Информация за сделки, водени извънбалансово през 2007 г. 
През 2007 г. не са сключвани сделки, водени извънбалансово. 
 
7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции 

в страната и в чужбина. 
 
Към 31.12.2007 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  

 
 
Таблица №20 Размер и падеж на заемите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ към 
31.12.2007 

Банкови заеми към 31.12.2007 г. / в лева 

Банка Общо 
задължение 

Кратко-срочна 
част 

Дългосрочна 
част Матуритет Условия 

Уникредит 
Булбанк АД 64 760.00 0.00 64 760.00 16 мес Кредита е оборотен 
Общо банкови 
заеми      

 
 
9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно 

дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за 
заем. 

Към 31.12.2007г. 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 31.12.2007г. дружеството не е емитирало нови акции, и не е увеличавало акционерния си 
капитал. 
 
11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, 

отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани 
прогнози за тези резултати. 

 
„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ започна да извършва инвестиционната си 
дейност в началото на 2007 г. По данни от финансово счетоводния отчет към 31.12.2007г. 
дружеството е реализирало печалба в размер на 16 хил.лв..  
 
Ръководството на дружеството предвижда след  приспадане на загубата  за минали години да  
разпредели дивидент  между акционерите, не по-малко от 90 на сто реализираната печалба  
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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. 
 

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. 
    
В дружеството ще започне да функционира система за вътрешен контрол, която да  гарантира  
ефективното прилагане на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата за 
вътрешен контрол ще се прилага и с оглед идентифициране  на рисковете, съпътстващи 
дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление.  
 
15. Информация за промените в управителните и надзорните органи през 

2007 г.  
През 2007 г. са извършени промени в Съвета на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ 
ГРУП" АДСИЦ, както следва:  
След проведено ОСА от 15.06.2007 год. на Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ-София са 
извършени следните промени: Освобождава като членове на СД Кей Дивелъпмънт с 
представляващ Красимир Георгиев Кръстев и Иван Колев Колев - независим член. Избира нови 
членове проф. Радослав Златанов Цончев и Славчо Николаев Раненски – независим член; 
 
С Решение на Софийски Градски Съд от 03.08.2007 год. се вписват в регистъра за търговски 
дружества следните промени по партидата на Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ: 
Заличава като членове на Съвета на директорите на Кей Дивелъпмънт ЕООД и Иван Колев 
Колев и вписва като членове на Съвета на директорите Радослав Златанов Цончев-председател, 
и Славчо Николов Раненски-заместник председател и независим член. 
Вписва промяна в наименованието на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор 
ЗК Левски Спартак АД, както следва -Застрахователна и презастрахователна компания Лев Инс 
АД. 
Дружеството се представлява от изпълнителните директори Застрахователна и 
презастрахователна компания Лев Инс АД, представлявано от Весела Георгиева Георгиева, и 
Асен Радков Стаменов - заедно и поотделно, като за сделки над 50 000 лв. само заедно.  
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С Решение на Софийски Градски Съд от 03.09.2007 год. се вписват в регистъра за търговски 
дружества следните промени по партидата на Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София . 
Вписва промяна в името на представителя на Застрахователна и презастрахователна компания 
Лев Инс АД в Съвета на директорите- Весела Георгиева Георгиева. 
 
16. Информация за известните на дружеството договорености, в резултат на които в бъдещ 

период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи 
акционери. 

На дружеството не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ 
период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи 
акционери. 
 
17. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни 

производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 
10 на сто от собствения му капитал. 

 
Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения 
или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал 
 
18. Данни за директора за връзки с инвеститорите: 
Калин Йорданов Цанев 
Тел. + 359 2 805 53 53, Факс: +359 2 952 24 81; e-mail : kalinjordan@abv.bg 
София 1612, район Красно село, бул. Цар Борис ІІІ №41. 
 

ХІІ.       ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
където:  

-- цена  
--количество 
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С Решение № 452-ПД от 05 юли 2006 г. на Комисията за финансов надзор  “БУЛГЕРИЪН 
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е вписано като публично дружество в регистъра на публичните 
дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, следните обстоятелства:  

 
Към 31.03.2007 г. акциите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ са въведени за 
търговия на “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ” АД. 

 
ХІІІ. АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11. 

 
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 

Посочено е, че към 31.12.2007 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 акции са от един клас - обикновени, поименни, безналични, 
свободнопрехвърляеми 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 “Неофициален пазар на акции”, на 
БФБ-София АД на 31.03.2007г. 

Дружеството не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на 
регулиран пазар в Република България или друга държава членка. 
            Представена е и информация за структурата на капитала на дружеството. 

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 
Посочено е, че всички акции на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ са 
свободнопрехвърляеми. Прехвърлянето се извършва  без ограничения, при спазване на 
разпоредбите на действащото българско законодателство. Не съществуват ограничения за 
придобиване и притежаване на акции от капитала на дружеството, нито е необходимо 
получаване на одобрение от „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ или друг 
акционер. 

 
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 
Представена е информация относно всички акционери, притежаващи 5 на сто или повече от 
парвата на глас  в общото събрание на дружеството, както следва: 

• ЗПК “ЛЕВ ИНС” АД, адрес на управление и кореспонденция: гр. София, бул. “Цар 
Борис ІІІ” №41. Притежава пряко 300 000 броя акции или 46,154 % от капитала на 
“Бългериън Инвестмънт Груп” АД.  

• “АТЛАС” АД, адрес на управление и кореспонденция: гр. София, бул. “Арсеналски” 
№4. Притежава пряко 200 000 броя акции или 30,769 % от капитала на “Бългериън 
Инвестмънт Груп” АД.  

• Иванка Тодорова Иванова ЕГН 7706288551,  притежава пряко 74 384 броя акции или 
11,444 % от капитала на “Бългериън Инвестмънт Груп” АД. 
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4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на
тези права 

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ 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 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. 

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 

Посочено, че не съществуват ограничения в правата на глас на никой от акционерите на 
„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ. Правото на глас в Общото събрание на 
акционерите на дружеството може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, 
придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, най-късно 14 дни преди датата на 
събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно 
за конкретното общо събрание на акционерите, съгласно изискванията на 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  СД 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 

“Бългериън Инвестмънт Груп” АД се управлява по едностепенната система от Съвет 
на директори, който се избира от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години. 
Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. След изтича-
не на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции 
до определянето от общото събрание на акционерите на нов Съвет на директори.  
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. 

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

            Посочени са всички регламентирани в Устава на дружеството правомощия на 
членовете на Съвета на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ, като 
изрично е посочена, че Уставът на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ не 
предвижда възможност капиталът на дружеството да бъде увеличаван по решение на Съвета на 
директорите. Решението за увеличение на капитала съдържа, посочване на инвестиционен 
посредник, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за 
емисиите от права и акции.  

Уставът на дружеството не предвижда условия и реда, при които съветът на 
директорите да взема решение за обратно изкупуване на акции. Капиталът на дружество със 
специална инвестиционна цел не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на 
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акции. 
Уставът на “Бългериън Инвестмънт Груп” АД не предвижда условия и ред за издаване 

на акции, които подлежат на обратно изкупуване, следователно се прилагат общите норми на 
Търговския закон и специалните разпоредби на ЗППЦК. 

Решението за обратно изкупуване се взема от Общото събрание на акционерите на 
“Бългериън Инвестмънт Груп” АД с мнозинство 2/3 от представените акции. “Бългериън 
Инвестмънт Груп” АД може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто 
собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на 
акции след придобиването им от дружеството и обратно изкупуване само при условията и по 
реда на търгово предлагане по ЗППЦК.  
 
 

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 съществени 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 или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с 
търгово предлагане 

Не съществуват споразумения между „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ и 
членовете на Съвета на директорите и служители на дружеството за изплащане на обезщетение 
при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите 
правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане. 

 
ХІV. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО 

 
Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена 
от дружеството и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на 
обосновано инвеститорско решение.  
 
ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ: 
 
1.Радослав Цончев 
 
2.Славчо Раненски 
 
3.Весела Конакова 
 
4.Асен Стаменов 
 
5.Недялко Недялков 



 
ДЕКЛАРАЦИЯ  

по  
чл. 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК 

 
 

Долуподписаните, 
1. Весела Кондакова – представляваща ЗПК „Лев Инс” АД - 

Изпълнителен член на Съвета на директорите  на  „БУЛГЕРИЪН 
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ  

и 
2. Димитър Цветанов – Главен счетоводител на „БУЛГЕРИЪН 

ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ  
 

 
 

ДЕКЛАРИРАМЕ, че доколкото ни е известно: 
 

1. Годишният финансовият отчет за 2007г., съставен съгласно 
приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно 
информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата 
на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ ; 
2. Докладът за дейността за 2007г. съдържа достоверен преглед на 
развитието и резултатите от дейността на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ 
ГРУП” АДСИЦ , както и състоянието на дружеството, заедно с описание 
на основните рискове и несигурности, пред които е изправено. 
 
 
 
….03.2008 г.                                         Декларатори: 
гр. София              
 

1.Весела Кондакова 
/представляваща ЗПК „Лев Инс” 
АД - Изпълнителен директор/ 

 
 

                                                                     2.Димитър Цветанов 
                /Гл. Счетоводител/ 
 
 

 



 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11   
ЗА „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ КЪМ 2007ГОДИНА 

 
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 

Посочено е, че към 31.12.2007 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 акции са от един клас - обикновени, 
поименни, безналични, свободнопрехвърляеми 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 “Неофициален пазар на 
акции”, на БФБ-София АД на 31.03.2007г. 

Дружеството не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за 
търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка. 
            Представена е и информация за структурата на капитала на дружеството. 

1. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения
за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение 
от дружеството или друг акционер 
Посочено е, че всички акции на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ са 
свободнопрехвърляеми. Прехвърлянето се извършва  без ограничения, при спазване на 
разпоредбите на действащото българско законодателство. Не съществуват ограничения 
за придобиване и притежаване на акции от капитала на дружеството, нито е 
необходимо   получаване на одобрение от „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" 
АДСИЦ или друг акционер. 

 
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 
Представена е информация относно всички акционери, притежаващи 5 на сто или 
повече от парвата на глас  в общото събрание на дружеството, както следва: 

• ЗПК “ЛЕВ ИНС” АД, адрес на управление и кореспонденция: гр. София, бул. 
“Цар Борис ІІІ” №41. Притежава пряко 300 000 броя акции или 46,154 % от 
капитала на “Бългериън Инвестмънт Груп” АД.  

• “АТЛАС” АД, адрес на управление и кореспонденция: гр. София, бул. 
“Арсеналски” №4. Притежава пряко 200 000 броя акции или 30,769 % от 
капитала на “Бългериън Инвестмънт Груп” АД.  

• Иванка Тодорова Иванова ЕГН 7706288551,  притежава пряко 74 384 броя акции 
или 11,444 % от капитала на “Бългериън Инвестмънт Груп” АД. 

 
 



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

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ 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 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. 

 
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 

Посочено, че не съществуват ограничения в правата на глас на никой от 
акционерите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ. Правото на глас в 
Общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражнява лично и чрез 
представител от лицата,  придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, 
най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с 
изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание на 
акционерите, съгласно изискванията на 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  СД 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 

“Бългериън Инвестмънт Груп” АД се управлява по едностепенната система от 
Съвет на директори, който се избира от Общото събрание на акционерите за срок от 5 
(пет) години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без 
ограничения. След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължа-
ват да изпълняват своите функции до определянето от общото събрание на акционерите 
на нов Съвет на директори.  
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. 

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

            Посочени са всички регламентирани в Устава на дружеството 
правомощия на членовете на Съвета на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ 



ГРУП" АДСИЦ, като изрично е посочена, че Уставът на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ 
ГРУП" АДСИЦ не предвижда възможност капиталът на дружеството да бъде 
увеличаван по решение на Съвета на директорите. Решението за увеличение на 
капитала съдържа, посочване на инвестиционен посредник, който да обслужва 
увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и 
акции.  

Уставът на дружеството не предвижда условия и реда, при които съветът на 
директорите да взема решение за обратно изкупуване на акции. Капиталът на 
дружество със специална инвестиционна цел не може да бъде намаляван чрез 
принудително обезсилване на акции. 

Уставът на “Бългериън Инвестмънт Груп” АД не предвижда условия и ред за 
издаване на акции, които подлежат на обратно изкупуване, следователно се прилагат 
общите норми на Търговския закон и специалните разпоредби на ЗППЦК. 

Решението за обратно изкупуване се взема от Общото събрание на акционерите 
на “Бългериън Инвестмънт Груп” АД с мнозинство 2/3 от представените акции. 
“Бългериън Инвестмънт Груп” АД може да придобива през една календарна година 
повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на 
капитала чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството и обратно 
изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по ЗППЦК.  
 
 

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 съществени 
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 или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, 
свързани с търгово предлагане 

Не съществуват споразумения между „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" 
АДСИЦ и членовете на Съвета на директорите и служители на дружеството за 
изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при 
прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово 
предлагане. 
 
 
 
Гр. .................    Изпълнителен директор: ..................... 
 
            /                           / 
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У В О Д 
 

Настоящата Програма е разработена в изпълнение изискванията на ЗППЦК и чл. 32, ал. 

1, т.3 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, като урежда основните насоки и 

принципи на доброто корпоративно управление на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” 

АДСИЦ в съответствие с международно признатите стандарти, при спазване на разпоредбите 

на българските законови и подзаконови нормативни актове. Програмата за добро корпоративно 

управление е разработена на базата на възприетите международни стандарти за добро 

корпоративно управление на ОИСИР и отразява политиката, към които ще се придържа Съвета 

на директорите на Дружеството за гарантиране възможността на акционерите да упражняват 

своите основни права, съгласно нормативната уредба и Устава на Дружеството, както и за 

разкриването на необходимата информация от “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” 

АДСИЦ, съгласно ЗППЦК, ТЗ и Наредбите, регламентиращи изискванията към публичните 

компании. 

Програмата е съобразена с изискванията и препоръките на Националния кодекс за 
корпоративно управление и има за цел да промотира по-високите стандарти и добри практики 
в областта на корпоративното управление, към които дружеството ще се придържа в своята 
дейност. 

 
ПРИНЦИП  „ПРИЛАГАНЕ ИЛИ ОБЯСНЕНИЕ” 

 
Съветът на директорите на дружеството в отчетите, които изготвя за изпълнението на 

програмата ще разкрива информация, доколко “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” 
АДСИЦ приема да изпълнява  принципите на поведение, които са залегнали в Националния 
кодекс за корпоративно управление или да предостави обяснение в отчетите защо един или 
друг принцип не е приложим от дружеството и как проблемните ситуации ще бъдат решени.  
 
 
 

Ц Е Л И  

 
Настоящата програма има следните основни цели: 
 
1. Подобряване на процесите, свързани с разкриване на информация от Дружеството и 

утвърждаване на принципа на прозрачност като основен приоритет в общуването с 

инвеститорите; 

2. Утвърждаване на прозрачни и коректни взаимоотношения между акционерите и 

мениджърите на Дружеството; 



 

3. Улесняване вземането на решения от Съвета на директорите, относно краткосрочното и 

дългосрочното развитие на Дружеството, базиращи се на взаимна изгода, общи интереси и 

стремежа за постигане на целите на компанията; 

4. Повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и всички заинтересовани лица; 

5. Популяризиране и зачитане на  високи етични принципи, с цел доближаване до 

световните стандарти за добро корпоративно управление и налагане на нов стил на управление 

в българските предприятия;  

 

ПРИНЦИПИ  НА ДОБРОТО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 

 

Рамката на корпоративното управление следва да: 

1. Защитава правата на акционерите и да обезпечава предоставяне на необходимия обем 

публична информация както към настоящите, така и към потенциалните инвеститори. 

2. Обезпечава равнопоставено третиране на всички акционери, без значение на 

притежаваните от тях акции.  

3. Признава правата на заинтересованите лица по закон и насърчава сътрудничеството 

между дружеството и заинтересованите лица за увеличаване на благосъстоянието, 

разкриването на работни места и осигуряването на устойчивото му развитие. 

4. Осигурява своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, 

свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, 

собствеността и управлението на дружеството. 

5. Подпомага стратегическото управление на дружеството, контрола върху дейността на 

управителните органи и отчетността на тези органи пред дружеството и акционерите. 

 
ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 

 
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ се задължава да осигурява защитата на 
правата на всеки един от акционерите си, чрез:  
 
Прилагане на прозрачна корпоративна политика за организиране и провеждане на 
редовни и извънредни общи събрания на акционерите, която съдържа и подробно 
регламентиране на правата на акционерите на дружеството 
 
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ се задължава да осигурява 
равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение  акционери и всички необходими 
условия и информация, за да могат те да упражняват своите права, както и гарантира целостта 
на тази информация.  
 
Всеки акционер на дружеството има право: 
 



 

1. да бъде уведомяван за свикано общо събрание на акционерите по предвидения в 
закона ред; 

2. да преглежда всички материали във връзка със свикано общо събрание на 
акционерите и при поискване – да получи тези материали безплатно;  

3. да участват в общото събрание на акционерите като изказва мнения, прави 
предложения и поставя въпроси по точките, включени в дневния ред на 
събранието, както и да упражнява правото си на глас; 

4. да получава верни и изчерпателни отговори по същество от членовете на 
Управителния съвет и Надзорния съвет на въпросите, зададени на общото 
събрание относно финансовото и икономическо състояние и търговската 
дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна 
информация; 

5. да преглежда протоколите от проведени общи събрания, както и приложенията 
към тях; 

6. да иска присъствие на нотариус на общото събрание на акционерите, който да 
състави констативен протокол по чл.488а от ГПК; 

7. да предяви иск за отмяна на решение на общото събрание на акционерите по 
реда на чл. 74 от ТЗ, когато то противоречи на повелителни разпоредби на 
закона или на Устава на дружеството; 

 
Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от 
капитала на дружеството могат: 

1. да включат допълнителни въпроси в дневния ред на общото събрание след 
обнародване/ представяне на поканата в Търговския регистър  за свикването му; 
не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание, акционерите 
представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат 
включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, 
свързани с тях; най-късно на следващия работен ден след определението на 
съда за включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание 
акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и 
писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, 
както и на Комисията за финансов надзор; 

 
Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството 
могат: 

1.  да поискат от окръжния съд свикване на общо събрание на акционерите или 
овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях 
дневен ред; ако в едномесечен срок от искането на акционерите за свикване на 
общо събрание то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде 
проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд по 
регистрация на дружеството свиква общо събрание или овластява акционерите, 
поискали свикването, или техен представител да свика събранието; 

2.  да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на 
контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на 
дружеството и да изготвят доклад за констатациите си; 

Всички акционери на дружеството имат право да участват в общото събрание на акционерите, 
да изразяват мнението си и да правят предложения по въпросите, включени в дневния ред. 
 
Пълномощното за участие в общото събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално 
заверено, за конкретно общо събрание, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер. 
 
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ се задължава  да предоставя образец на 
писменото пълномощно на хартиен носител заедно с материалите за общото събрание или 
при поискване след свикването му. 



 

 
Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на 
отчетната година. 
 
В случай, че загубите на дружеството надхвърлят ½ от капитала му се провежда общо 
събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите. 
 
Извънредно общо събрание на акционерите се свиква при необходимост от решаване на 
въпрос/и, включени в компетентността на общото събрание по реда, определен в действащата 
нормативна уредба и тези правила. 
 
Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите на дружеството. 
 
Общото събрание на акционерите може да се свика и по искане на акционери, които повече от 
три месеца притежават заедно или поотделно акции, представляващи най-малко 5 на сто от 
капитала на дружеството. Тези акционери могат  да искат от окръжния съд свикване на общо 
събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях 
дневен ред.  
 
Свикването на Общо събрание се извършва чрез покана, която следва да бъде обявена от 
дружеството в търговския регистър и да бъде публикувана в един централен ежедневник, най-
малко 30 дни преди датата на заседанието. Всички предложения относно основни 
корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на общото събрание, 
като предложението за разпределяне на печалбата е в самостоятелна точка. 
 
В срок на-малко 45 дни преди датата на провеждане на общото събрание поканата заедно с 
писмените материали, свързани с дневния ред на събранието се изпращат на Комисията за 
финансов надзор, БФБ – София АД и Централен депозитар. 
 
Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание се предоставят на 
разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на 
Общото събрание в търговския регистър. При поискване те се предоставят от директора за 
връзки с инвеститорите на всеки акционер безплатно. 
 
Общото събрание на акционерите не може да приема решения по въпроси, които не са били 
оповестени, съгласно действащите разпоредби на Търговския закон, освен в случаите, когато 
всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява 
повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. 
 
Членовете на Съвета на директорите отговарят вярно, изчерпателно  и по същество на всички 
въпроси на акционерите, задавани на общото събрание относно икономическото и финансово 
състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които 
представляват вътрешна информация. Всички акционери на дружеството могат да задават 
такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред на Общото събрание. 
 
Общото събрание може да приема решения, ако на него присъстват или са представени 
акционери с право на глас, представляващи поне 50 % плюс 1 акции от всички акции с право 
на глас, освен ако в закона не е предвиден по-голям кворум. При липса на кворум се насрочва 
ново заседание не по-рано от 14 дни от датата на първото заседание и то е законно, 
независимо от представените на него акции с право на глас. Датата на новото заседание може 
да бъде посочена и в поканата за първото заседание. 
 



 

Гласуването на общото събрание е явно и всеки акционер притежава толкова гласове, колкото 
е броя на притежаваните от него акции. Право на глас в общото събрание се упражнява от 
лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни 
преди датата на общото събрание. 
 
Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове 
срещу него и за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към 
дружеството. 
 
Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции 
с право на глас, освен решенията, които изрично са предвидени в Устава на дружеството и 
закона, за които се изисква квалифицирано мнозинство. Общото събрание на дружеството 
взема решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в случаите на придобиване или разпореждане с 
дълготрайни активи с мнозинство 3/4 от представения капитал. 
 
Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били 
оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери 
присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да 
бъдат обсъждани. 
 
Решенията на общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието 
им бъде отложено, или ако според закона те влизат в сила след вписването им в търговския 
регистър. 
 
По искане на акционер или член на Съвета на директорите, на Общото събрание може да 
присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл.488а от ГПК. Препис от 
констативния протокол се прилага към протокола от общото събрание. 
 
Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се 
предоставят на всеки акционер, пожелал да се запознае с тях от директора за връзки с 
инвеститорите.  
 
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е длъжно да изпрати на Комисията за 
финансов надзор и на регулирания пазар, където акциите на дружеството са допуснати до 
търговия, протокола от заседанието на общото събрание в срок 3 работни дни от 
провеждането на събранието.  
 
Дружеството уведомява незабавно Комисията за финансов надзор, Централен депозитар и 
регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, 
както и относно условията и реда за неговото изплащане, като посочва поне една финансова 
институция, чрез която ще се извършват плащанията.  
 
Разработване и прилагане на Правила относно вътрешните лица и вътрешната за 
дружеството информация  
 

Правилата са част от цялостната система на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” 
АДСИЦ за разкриване на информация и отразяват политиката на дружеството, насочена към 
осигуряване на по-голяма прозрачност и същевременно гарантиране на по-голяма сигурност 
на настоящи и потенциални инвеститори на дружеството относно недопускане на 
неправомерно използване и/или разпространяване на вътрешна за дружеството информация. 

“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, в качеството си на емитент на 
финансови инструменти, които са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република 
България оповестява публично вътрешната информация, която пряко се отнася до него, 



 

както за всяка съществена промяна в тази информация като уведомява Комисията за 
финансов надзор и обществеността по нормативно предвидения ред. 

Задължението за уведомяване се изпълнява  незабавно, но не по-късно от края на 
работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното 
обстоятелство. 

Вътрешната информация относно “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ 
се предоставя на Комисията за финансов надзор чрез интегрирана система за предаване и 
получаване на информацията по електронен път и се разкрива на обществеността чрез  
информационна агенция или друга медия, която може да осигури нейното  ефективно 
разпространение във всички държави-членки. 
 
Последователно прилагане на Мерки за осигуряване ефективното изпълнение на 
задълженията на одиторите на дружеството 
 
С оглед обезпечаване ефективността на работата на външните одитори на “БУЛГЕРИЪН 
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, Съветът на директорите на дружеството  се задължава: 
 
1. да осигурява извършването на одит от регистриран одитор/одиторско предприятие на 

финансовите отчети на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ като сключва 
договор за извършване на одит на отчетите на дружеството, съгласно чл.9, ал.1 от ЗНФО, 
в който да се регламентират конкретни задължения на дружеството на основата на тези 
Мерки; 

2. да изисква предоставянето на гаранции от страна на регистрирания одитор/одиторско 
предприятие, че не попада под ограниченията за извършване на независим финансов одит, 
съгласно чл.28 от ЗНФО; 

3. да изисква и получава Становище за независимост от избрания регистриран 
одитор/одиторско предприятие; 

4. да изисква извършването на независимия финансов одит в обхвата, регламентиран от 
закона чрез проверка на: 

 спазването принципите на счетоводството; 
 последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика; 
 методологическата обоснованост на текущото отчитане за всеобхватно и 
достоверно отразяване на активите, пасивите и дейността на дружеството, 
ограничена до постигане целите на одита; 

 ефективността на вътрешния контрол, ограничена до постигане целите на одита; 
 процеса на счетоводното приключване; 
 достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената във 
финансовия отчет информация; 

 съответствие между информацията във финансовия отчет, в отчета за 
управлението и всяка друга информация, която управлението предоставя заедно с 
одитирания отчет. 

5. да изисква финансовият одит да се извършва при спазване на всички законово 
регламентирани задължения от страна на регистрирания одитор/одиторско предприятие; 

6. да предоставя своевременно на регистрирания одитор/одиторско предприятие цялата 
информация, поискана от него, която е необходима за проверката и заверката на отчета, 
включително всички писмени справки, подписани от съответните лица; 

7. при необходимост, да осигурява на регистрирания одитор/одиторско предприятие 
съдрудници и експерти – служители на дружеството или лица, които въз основа на 
изрични договорни отношения осъществяват текущото финансово-счетоводното 
обслужване на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, които да оказват 
съдействие в хода на извършване на проверката; 

8. да осигурява всички други необходими условия за извършване на проверката и заверката 
от страна на регистрирания одитор/одиторско предприятие, включително и възможността 
да наблюдава провеждането на инвентаризацията на активите и пасивите на дружеството. 



 

 
Прилагане на критерии за независимост по отношение на съответните членове на 
Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ  
 
Освен на общо задължителните условия за избор на член на управителен и контролен орган, 
независимите членове на Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” 
АДСИЦ отговарят и на следните допълнителни критерии: 
 
1. не са служители на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ; 
 
2. не са акционери, които притежават пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от 
гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството; 
 
3. не са свързани с “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ лица; 
 
4. не са лица, които са в трайни търговски отношения с “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ 
ГРУП” АДСИЦ; 
 
5. не са членове на управителен или контролен орган, прокуристи или служители на 
търговско дружество или друго юридическо лице, което е акционер, притежаващ пряко или 
чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на 
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ; 
 
6. не са членове на управителен или контролен орган, прокуристи или служители на 
търговско дружество или друго юридическо лице, което е свързано с “БУЛГЕРИЪН 
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ лице; 
 
7. не са членове на управителен или контролен орган, прокуристи или служители на 
търговско дружество или друго юридическо лице, което е в трайни търговски отношения с 
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ; 
 
8. не са свързани лица с друг член на Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН 
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ; 
 
Кандидатите за независими членове на Съвета на директорите доказват липсата на 
обстоятелствата по предходния параграф с декларация. Независимите членове на Съвета на 
директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, за които след датата на 
избора им възникнат горепосочените обстоятелства уведомяват незабавно Съвета на 
директорите на дружеството.  В този случай лицата престават да осъществяват функциите си 
и не получават възнаграждение. 

 
Провеждане на политика насочена към подпомагане на  акционерите при 
упражняването на техните права 

 
Ще се предоставя възможност на акционерите за участие в разпределението на печалбата на 
Дружеството.  
 
Право на дивидент имат лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите 
на 14 ден, след деня на Общото събрание на акционерите, на което е приет годишния 
счетоводен отчет и решението за разпределяне на печалбата. В случай, че Общото събрание 
на акционерите приеме решение за разпределяне на дивидент в тримесечен срок от 
приемането на решението, СД ще предприеме мерки за осъществяване на процедурата по 



 

раздаването на дивидентите на акционерите като сключи договор с “Централен депозитар” 
АД и съответна финансова институция за изплащане на дивидента. Чрез обява в пресата ще 
определи срока и начина за изплащане на дивидентите. Тази информация ще се съдържа и в 
решението на Общото събрание.  
 
Акционерите, които не успеят да получат своя дивидент в предоставения  срок ще имат 
възможност да го получат най-късно до 5-години от датата на приемане на решението за 
разпределяне на дивидент, като се обърнат към дружеството  на адреса на управление, всеки 
работен ден, след предоставяне на документ за самоличност или в случаите на 
представителство, на нотариално–заверено пълномощно.  
 
Всеки, един потенциален инвеститор може да придобива неограничен брой акции от 
регулирания пазар на ценни книжа, посредством системата за търговия на “Българска 
фондова борса- София” АД, спазвайки правилата за неупотреба на вътрешна информация, 
при сделки с акциите на Дружеството. Дружеството изготвя списък с имената на лицата, 
работещи по трудов и граждански договор, които притежават вътрешна информация. 
Директорът за връзки с инвеститорите поддържа този списък актуален.  
 
Акциите на Дружеството са свободно прехвърляеми и разпореждането с тях се извършва без 
ограничения на фондовата борса. 
 

РОЛЯ НА СД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ  НА ДОБРО КОРПОРАТИВНО 
УПРАВЛЕНИЕ 

 
От всички членове на Съвета на директорите на дружеството ще се изисква: 
  
Да притежават необходимата предприемаческа нагласа и да са активни, като вземат решения, 
които помагат на Дружеството да се развива, и в същото време да упражняват благоразумен 
контрол, съгласно принципите на корпоративното управление.  
 
Да осмислят и приемат съвременните тенденции на корпоративното управление, израз на 
които е силно изразената обвързаност между въпросите за структурирането на ръководните 
органи и ефекта от функционирането на взаимоотношенията “мениджъри-акционери”.  
 
СД се задължава да контролира ефективно и всестранно дейността на служителите и да 
продължи поддържането на добри и продуктивни взаимоотношения между “мениджъри-
акционери”. В тази насока ще се фокусират и по-нататъшните усилия по установяване на 
добрата практика на корпоративно управление на Дружеството. 
 
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ има разработени Правила за работа на СД, 
които съответстват и са продължение на принципите, залегнали в Програмата за добро 
корпоративно управление. 
 
Всички членове на СД притежават необходимата квалификация и управленски опит.  
Членовете на СД са пряко отговорни пред акционерите, без да има преграда между тях и 



 

акционерите. Отношенията са слабо формализирани, процесът на вземане на решение е 
гъвкав, поради опростената структура. 
 
Дружеството ще предлага за избор на членове на СД, само лица, отговарящи на изискванията 
на ЗППЦК, доказали предварително своя професионализъм, опит и качества. Освен това, тези 
лица ще се предлагат за избор от Общото събрание, след предоставяне пред Общото събрание 
необходимите  декларации по чл. 116а  от ЗППЦК и Търговския закон.  
 
Председателят на СД ще съдейства за създаване на необходимите условия, всички членове на 
СД да вземат активно участие в заседанията. Председателят на СД ще следи за регулярното 
провеждане на заседанията на СД. Председателят на СД ще предоставя пълен набор от 
писмени материали една седмица предварително до останалите членове. Начинът на 
гласуване на всеки член по отделните точки в  дневния ред и мотивите за това ще бъдат 
отразени в подробен протокол; 
 
Членовете на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ ще предоставят 
изискуемите от ЗППЦК Декларации до КФН, “БФБ – София” АД и до самото Дружество, в 
случай на участието им, като членове на управителни и контроли органи на други дружества, 
както и информация за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко повече от 
25 % от капитала или върху които имат контрол, както и при наличие на настоящи или 
бъдещи сделки, за които, считат, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица. Тези 
обстоятелства ще бъдат декларирани и актуализирани в седемдневен срок от тяхното 
настъпване; 
 
Съветът на директорите на Дружеството, ще съставя тримесечни отчети за дейността на 
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, и ще провежда заседания на СД за 
тяхното представяне и приемане. Освен това ще приема планове и програми за дейността на 
Дружеството, ще извършва периодичната проверка на годишните, тримесечните и текущите 
счетоводни отчети, относно достоверността, точността на тяхното съдържание и за 
навременното им представяне пред институциите,  съгласно изискванията на ЗППЦК. 
Съветът на директорите изготвя и материал за други обстоятелствата, които биха могли да 
окажат влияние върху цената на ценните книжа на дружеството; 
 
Съветът на директорите, подпомаган от директора за връзки с инвеститорите разработва 
всяка година корпоративен календар за инициативите, насочени към разкриване на 
периодична информация и предоставяне на адекватна защита на правата на акционерите.  
 
 
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ и ИНИЦИАТИВИ НАСОЧЕНИ КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ 

 
Разкриване на периодична и инцидентна информация на Комисията за финансов надзор, на 
регулирания пазар на ценни книжа, на обществеността и към всеки проявил интерес акционер 
или потенциален инвеститор се осъществява посредством избрания директор за връзки с 
инвеститорите. Чрез борсовия бюлетин и публичния регистър на КФН тази информация ще 
става достояние на широката публика – на настоящите и бъдещи потенциални инвеститори. 
 



 

Разкриването на инцидентна и периодична информация към комисията за финансов надзор от 
29.02.2008 г. се осъществява само по електронен път, посредством интегрирана система „Е- 
РЕГИСТЪР”.  Същата информация се разкрива пред обществеността посредством избраната 
от дружеството информационна агенция или медия. През 2008г. дружеството оповестява 
публично на обществеността регулираната информация, свързана с него чрез X3NEWS. 
 
СД изготвя и материал за обстоятелствата, които биха могли да окажат влияние върху цената 
на ценните книжа на Дружеството и я предава в края на всяко тримесечие на КФН, “БФБ – 
София” АД и на обществеността. Предоставените материали съдържат достъпна и достоверна 
информация за всеки акционер, поднесена  в лесноразбираем и опростен вид. 
  
Осигуряване на достъп до финансовите отчети на Дружеството в  КФН, и “БФБ-София” АД.  
 
Активно участие на Директора за връзки с инвеститорите в процеса на разкриване на 
информация - лицето, което се явява свързващо звено между СД на Дружеството, 
досегашните акционери и бъдещите инвеститори в ценни книжа на “БУЛГЕРИЪН 
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ. Директорът за връзки с инвеститорите ще бъде и 
своеобразен омбудсман, приемащ всякакви запитвания, оплаквания и възражения от 
акционерите. 
 
Членовете на СД на Дружеството заявяват, че ще предоставят необходимия обем публична 
информация за Дружеството и ще съдействат активно на Директора за връзки с 
инвеститорите при извършване на неговата дейност и връзката му с акционерите на 
Дружеството. 
 
С оглед разкриване на публична информация и прозрачност СД на “БУЛГЕРИЪН 
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ възлага на директора за връзки с инвеститорите: 
1. Да осъществява активна връзка между СД на Дружеството и неговите акционери и 
лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ 
ГРУП” АДСИЦ, като им предоставя информация относно текущото финансово и 
икономическо състояние на Дружеството и всяка друга информация, на която те имат право 
по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Това означава, че във всеки един 
момент  в рамките на работния ден Директорът се задължава да бъде на разположение на 
акционерите и инвеститорите, да поддържа база данни за икономическото и финансово 
състояние на Дружеството, да изготвя справки за движението на цените на ценните книжа на 
Дружеството, да предоставя счетоводната документация на Дружеството, доколкото тя не 
представлява търговска тайна, да информира акционерите и инвеститорите за корпоративни 
събития, които представляват публична информация; при поискване да разкрива на 
акционерите и инвеститорите периодична и инцидентна публична информация. В случай на 
проявен интерес от страна на финансови журналисти и финансови анализатори Директорът за 
връзки с инвеститорите ще предоставя само такава информация, която е вече публично 
оповестена, като се следи стриктно относно нейното коректно предаване, недопускане на 
търговия с ценни книжа при наличие на вътрешна информация. Върху директорът за връзки с 
инвеститорите следва да тежи преценката доколко дадена информация, която е поискана от 
медии, инвеститори или финансови анализатори може да бъде представена, и доколко тя 
представлява търговска тайна, респективно вътрешна информация.  



 

2. Да води регистър за постъпилите запитвания и предоставената по-горе информация, 
като описва и причините в случай на не предоставяне на поискана информация, а също и да 
поддържа регистри за предоставената информация и за изпратените материали на КФН, БФБ 
и Централен депозитар; 
3. Да изпраща в законоустановения срок материалите за свикване на общо събрание до 
всички акционери, поискали да се запознаят с тях.  
4. Да води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на СД на Дружеството; 
5. Да изпраща всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до 
комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и 
Централния депозитар. Тази група от задължения включва следното: 
 

 
ПЕРИОДИЧНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 
В срок до 90 дни от завършване на финансовата година Дружеството се задължава да изготвя 
и представя на КФН, регулирания пазар на ценни книжа и на обществеността годишен 
финансов отчет със съдържанието посочено в ЗППЦК и актовете по прилагането му;  
 
В срок от 30 дни от края на всяко тримесечие Дружеството се задължава да представя на 
КФН, регулирания пазар на ценни книжа, където са приети за търговия акциите на 
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ и на обществеността тримесечен 
финансов отчет и/или финансови отчети, изготвени  в съответствие с приложимите 
счетоводни стандарти и със съдържанието посочено в ЗППЦК и актовете по прилагането му; 
 

ИНЦИДЕНТНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Директорът за връзки с инвеститорите  ще уведомява КФН, “БФБ-София” АД и 
обществеността за промените в Устава, промените в СД, в случай на откриване на 
производство по несъстоятелност и преобразуване на Дружеството. 
 
Дружеството ще оповестява публично на КФН, “БФБ-София” АД и обществеността и 
всяка друга регулирана информация относно “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” 
АДСИЦ.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР  

НА  

“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ 

ЗА 2009 г. 
НАСТОЯЩИЯТКОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР Е УТВЪРДЕН НА ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА 

ДИРЕКТОРИТЕ НА “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 30.01.2009Г. 
 
 
Корпоративният календар на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 

2009 г. е изготвен в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК, Наредба № 2 на КФН 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.  

Целта на този Календар е да предостави информация относно най-съществените 
корпоративни събития за дружеството през 2009 г., както и относно отговорните лица и 
препоръчителните срокове, в които тези събития следва да се осъществят. 

 В случай, че настъпят промени в дейността на дружеството и в случай, че възникне 
нужда от представянето на по-голям обем публична информация Съветът на директорите на 
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ ще извърши необходимите корекции в 
корпоративния календар, като уведоми за това акционерите, потенциални инвеститори, 
заинтересованите лица, както и финансовите журналисти и анализатори чрез оповестяване на 
информацията на Комисията за финансов надзор и на обществеността по предвидения в закона ред.  

ПЕРИОДИЧНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПЛАНИРАНИ 
ИНИЦИАТИВИ 

 
 Вид дейност Характер на 

дейността 
Срок Отговорни 

лица 
1. Подготовка на всички необходими 

документи във връзка с изготвяне 
на междинния финансов отчет за 
дейността на дружеството през 
четвъртото тримесечие на 2008 г. 
(предварителен годишен отчет) 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
29.01.2009 г. 

Главен 
счетоводител, 
ДВИ 

2. Провеждане на заседание на 
Съвета на директорите относно 
приемане на междинния финансов 
отчет за дейността на дружеството 
през четвъртото тримесечие на 
2008 г. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
30.01.2009 г. 

Изпълнителен 
директор, 
Председател на 
СД, ДВИ 

3. Представяне на междинния 
финансов отчет за дейността на 
дружеството през четвъртото 
тримесечие на 2008 г. пред КФН 
чрез системата E-Регистър и пред  
обществеността 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
30.01.2009 г. 

ДВИ 



 

4. Подготовка на всички необходими 
документи във връзка с изготвяне 
на Годишния финансов отчет на 
дружеството и Доклада  за 
дейността 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по късно от  
средата на месец 
март 2009 г. 

Главен 
счетоводител, 
ДВИ 

5. Провеждане на заседание на  
Съвета на директорите за приемане 
на Годишния финансов отчет на 
дружеството и Доклада  за 
дейността 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по късно от 
29.03.2009г.  

Изпълнителен 
директор, 
Председател на 
СД, ДВИ 

6. Представяне на Годишния 
финансов отчет, доклада за 
дейността, програма за 
корпоративно управление, 
информация по Приложение 11 на 
Наредба №2 и съответните 
декларации пред КФН чрез 
системата E-Регистър и пред  
обществеността. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
30.03.2009 г. 

Главен 
счетоводител, 
ДВИ 

7. Представяне на декларации за 
имуществените и деловите 
интереси на лицата, които 
управляват и представляват 
дружеството в КФН, съгласно 
чл.26, ал.2 от ЗДСИЦ и чл.50, ал.5 
от Устава на дружеството. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА До 31.03.2009 г. Изпълнителни 
директори 

8. Изготвяне на всички необходими 
документи по свикване на редовно 
годишно общо събрание на 
акционерите на “БУЛГЕРИЪН 
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
средата на месец 
април 2009 г. 

ДВИ 

9. Провеждане на заседание на 
Съвета на директорите за приемане 
на решение за свикване на редовно 
годишно общо събрание на 
акционерите. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
втората половина 
на месец април 

2009 г. 

Изпълнителен 
директор, 
Председател на 
СД, ДВИ 

10. Свикване на редовно годишно 
отчетно общо събрание на 
акционерите. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА Втората половина на 
месец април 2009 г. 

Изпълнителен 
директор, 
Председател на 
СД, ДВИ 

11. Представяне на КФН и на 
обществеността на документ, който 
съдържа или препраща към цялата 
информация, която дружеството е 
публикувало или предоставило на 
разположение на обществеността 
по друг начин през последните 12 
месеца и публично разкриване на 
тази информация 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА До 20 работни дни 
след публикуване на 
годишния финансов 

отчет на 
дружеството, 
съгласно 

изискванията на 
чл.27 от Регламент 
(ЕО) № 809/2004 

Изпълнителен 
директор, ДВИ 

12. Подготовка на всички необходими 
документи във връзка с изготвяне 
на междинния финансов отчет за 
дейността на дружеството през 
първото тримесечие на 2009 г.  

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
29.04.2009 г. 

Главен 
счетоводител, 
ДВИ 

13. Провеждане на заседание на 
Съвета на директорите за приемане 
на междинен финансов отчет за 
дейността на дружеството през  

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
30.04.2009 г. 

Изпълнителен 
директор, 
Председател на 
СД, ДВИ 



 

първото тримесечие на 2009 г. 
14. Представяне на междинния 

финансов отчет за дейността на 
дружеството през първото 
тримесечие на 2009 г. пред КФН 
чрез системата E-Регистър и пред  
обществеността. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
30.04.2009 г. 

ДВИ 

16. Представяне на поканата заедно с 
писмените материали по точките от 
дневния ред за свиканото редовно 
годишно общо събрание на 
акционерите по чл.224 от ТЗ на 
КФН, БФБ и ЦД 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от  
45 дни преди датата 

на ОСА 

ДВИ 

17. Обявяване на  поканата за общото 
събрание по чл. 223, ал. 4 от ТЗ в 
търговския регистър и 
публикуването й в един централен 
ежедневник 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Най-малко  
30 дни преди 

откриване на ОСА 

Изпълнителен 
директор, ДВИ 

18. Провеждане на редовно годишно 
общо събрание на акционерите на 
дружеството 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
30.06.2009 г. 

Изпълнителен 
директор, 
Председател на 
СД, ДВИ 

19. Обявяване на годишния финансов 
отчет на дружеството в търговския 
регистър 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА В 7-дневен срок от 
провеждане на ОСА, 
но не по-късно от 

30.06.2009 г. 

Изпълнителен 
директор, ДВИ 

20. Представяне на протокола от 
заседанието на общото събрание на 
акционерите на КФН и БФБ – 
София АД  

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА В срок 3 работни дни 
от провеждане на 

ОСА 

СД и ДВИ 

21. Уведомяване КФН и БФБ за 
упражнените на общото събрание 
гласове чрез пълномощни 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА В 7-дневен срок от 
провеждане на ОСА 

ДВИ 

22. Подготовка на всички необходими 
документи във връзка с изготвяне 
на междинния финансов отчет за 
дейността на дружеството през 
второто тримесечие на 2009 г.  

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
29.07.2009 г. 

Главен 
счетоводител, 
ДВИ 

23. Провеждане на засадение на 
Съвета на директорите за приемане 
на междинния финансов отчет за  
дейността на дружеството през 
второто тримесечие на 2009 г. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
30.07.2009 г. 

Изпълнителен 
директор, 
Председател на 
СД, ДВИ 

24. Представяне на междинния 
финансов отчет за дейността на 
дружеството през второто 
тримесечие на 2009 г. пред КФН 
чрез системата E-Регистър и пред  
обществеността 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
30.07. 2009 г. 

ДВИ 

25. Подготовка на всички необходими 
документи във връзка с изготвяне 
на междинния финансов отчет за 
дейността на дружеството през 
третото тримесечие на 2009 г.  

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
29.10.2009 г. 

Главен 
счетоводител, 
ДВИ 

26. Провеждане на засадение на ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от Изпълнителен 



 

Съвета на директорите за приемане 
на междинния финансов отчет за  
дейността на дружеството през 
третото тримесечие на 2009 г. 

30.10.2009 г. директор, 
Председател на 
СД, ДВИ 

27. Представяне на междинния 
финансов отчет за дейността на 
дружеството през третото 
тримесечие на 2009 г. пред КФН 
чрез системата E-Регистър и пред  
обществеността 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
30.10. 2009 г. 

ДВИ 

 

ИНЦИДЕНТНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. При промени в Устава – уведомяването се извършва с протокола от Общото събрание, представен в 
КФН и на регулирания пазар в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след 
вписване на това обстоятелство в търговския регистър – уведомяването се извършва до края на 
работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването. 

2. При промените в управителния орган на дружеството - уведомяването се извършва с протокола от 
заседанието на Общото събрание, представен в КФН и на регулирания пазар в срок от три работни дни 
от датата на провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър – 
уведомяването се извършва до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-
късно от 7 дни от вписването. 

3. При решение за преобразуване на дружеството - уведомяването се извършва с протокола от Общото 
събрание, представен в КФН и на регулирания пазар в срок от три работни дни от датата на 
провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър – уведомяването се 
извършва до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от 
вписването.  

4. При други обстоятелства, които представляват вътрешна информация за дружеството – уведомяването 
се извършва до КФН и до обществеността незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ 
деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство. 

 

ПОСТОЯННИ ДЕЙНОСТИ ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И АДЕКВАТНА 
ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ  

 

Изпълнението на всички изисквания на ЗППЦКи актовете по прилагането му от страна на Съвета на 
директорите на дружеството и Директора за връзки с инвеститорите, създаването на работещи механизми 
по отношение на комуникациите с акционери, институции, инвеститори, медии и инвестиционната общност 
са постоянни дейности, които ще се извършват в дружеството и ще предоставят в достатъчна степен 
адекватна защита на правата на акционерите.  

Директорът за връзки с инвеститорите чрез публично оповестения си телефон и e-mail е на разположение на 
акционери и инвеститори относно информация, свързана с дружеството.  

Съветът на директорите  в ежедневната си дейност ръководи компанията така, че правата и интересите на 
акционерите да бъдат защитени, да се увеличава благосъстоянието им и дружеството да работи ефективно, 
утвърждавайки се като водеща компания на вътрешния пазар и важен конкурент на международния пазар. 
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