
СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ  № 1

 СЧЕТОВОДЕН  БАЛАНС 

БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ ЕИК по БУЛСТАТ 131423120
неконсолидиран  
01/01/2009г. - 31/12/2009г. ( 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 0 331 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 1-0422
III. Биологични активи 1-0016 3. Целеви резерви, в т.ч.: 1-0423 1 0
IV. Нематериални активи общи резерви 1-0424 1
1. Права върху собственост 1-0021 специализирани резерви 1-0425
2. Програмни продукти 1-0022 други резерви 1-0426
3. Продукти от развойна дейност 1-0023 Общо за група II: 1-0420 1 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 62 -7

неразпределена печалба 1-0452 62
V. Търговска репутация непокрита загуба 1-0453 0 -7
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 0 78
Общо за група V: 1-0050 0 0 3. Текуща загуба 1-0455 -93 0
VI. Финансови активи Общо за група III: 1-0450 -31 71
1. Инвестиции в: 1-0031 0 0
дъщерни предприятия 1-0032
смесени предприятия 1-0033     ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): 1-0400 620 721
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 0 331     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 2 0
5. Биологични активи 1-0074 задължения към свързани предприятия 1-0611
6. Други 1-0077 задължения по получени търговски заеми 1-0614
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 данъчни задължения 1-0617 2
3. Предоставени аванси 1-0086-1 4. Други 1-0618 5 5
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 7 5
6. Данъци за възстановяване 1-0085 0
7. Вземания от персонала 1-0086-2
8. Други 1-0086 II. Други текущи пасиви 1-0610-1
Общо за група II: 1-0080 0 0 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 7 5
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 627 395
3. Блокирани парични средства 1-0155
4. Парични еквиваленти 1-0157
    Общо за група  IV: 1-0150 627 395
V. Разходи за бъдещи периоди 1-0160
ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V) 1-0200 627 395
ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 1-0300 627 726 СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): 1-0800 627 726

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: 28/02/2010

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 0 0 1. Продукция 2-1551
2. Разходи за външни услуги 2-1130 52 54 2. Стоки 2-1552
3. Разходи за амортизации 2-1160 3. Услуги 2-1560 0 18
4. Разходи за възнаграждения 2-1140 2 1 4. Други 2-1556 281 485
5. Разходи за осигуровки 2-1150 Общо за група I: 2-1610 281 503
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) 2-1010 331 363
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено 
производство 2-1030 II. Приходи от финансирания 2-1620
8. Други, в т.ч.: 2-1170 0 0 в т.ч. от правителството 2-1621
обезценка на активи 2-1171
провизии 2-1172 0 0 III. Финансови   приходи

Общо за група I: 2-1100 385 418 1. Приходи от лихви 2-1710 14 1
2. Приходи от дивиденти 2-1721

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

1. Разходи за лихви 2-1210 0 8
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 14 1
4. Други 2-1240 3 0

Общо за група II: 2-1200 3 8

Б. Общо разходи за дейността (I + II) 2-1300 388 426 Б.   Общо приходи от дейността (I + II + III): 2-1600 295 504

В.  Печалба от дейността 2-1310 0 78 В. Загуба от дейността 2-1810 93 0
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 388 426 Г. Общо приходи   (Б + IV + V) 2-1800 295 504
Д. Печалба преди облагане с данъци 2-1400 0 78 Д. Загуба преди облагане с данъци 2-1850 93 0
V. Разходи за данъци 2-1450 0 0
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата 2-1451
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци 
върху печалбата  2-1452

3. Други 2-1453
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V) 2-0454 0 78 E. Загуба след облагане с данъци (Д + V) 2-0455 93 0
в т.ч. за малцинствено участие 2-0454-1 в т.ч. за малцинствено участие 2-0455-1
Ж. Нетна печалба за периода 2-0454-2 0 78 Ж. Нетна загуба за периода 2-0455-2 93 0
Всичко (Г+ V + Е): 2-1500 388 504 Всичко (Г + E): 2-1900 388 504

Дата на съставяне: 28.02.2010 Съставител:

Ръководител:

БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ
неконсолидиран
01/01/2009г. - 31/12/2009г.

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: 01/01/2009г. - 31/12/2009г. (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 337 21
2. Плащания на доставчици 3-2201-1 -52 -54
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия 3-2202
4. Плащания, свързани с възнаграждения 3-2203 -2 -1
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) 3-2206 0 24
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 0 -4
9. Курсови разлики 3-2205
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност 3-2208 -51 -26

 Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): 3-2200 232 -40
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи 3-2301 0 507
2. Постъпления от  продажба на дълготрайни активи 3-2301-1
3. Предоставени заеми 3-2302 0 0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов  лизинг 3-2302-1 0 -80
5. Получени лихви по предоставени заеми 3-2302-2
6. Покупка на инвестиции 3-2302-3
7. Постъпления от продажба на инвестиции 3-2302-4
8. Получени дивиденти от инвестиции 3-2303
9. Курсови разлики 3-2305
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност 3-2306

Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): 3-2300 0 427
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа 3-2401 0
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 0 0

Нетен паричен поток от финансова дейност (В): 3-2400 0 0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): 3-2500 232 387
Д. Парични средства в началото на периода 3-2600 395 8
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: 3-2700 627 395
наличност в касата и по банкови сметки 3-2700-1 627 395
блокирани парични средства  3-2700-2

Дата на съставяне: 28/02/2010 0
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 78 -7 721 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 78 -7 0 721 0
Нетна печалба/загуба за периода  4-05 0 -93 -93
1. Разпределение на печалбата за: 4-06 0 0 0 2 0 0 0 -9 0 -7 0
 дивиденти 4-07 -9 -9
 други 4-07-1 2 2
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 2 0 0 78 -109 0 621 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 2 0 0 78 -109 0 621 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-

01/01/2009г. - 31/12/2009г.



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 331 331 0 0 0 0 0
III. Биологични активи 5-1006 0 0 0 0 0
IV.    Нематериални активи 0 0 0 0 0
1. Права върху собственост 5-1017 0 0 0 0 0
2. Програмни продукти 5-1018 0 0 0 0 0
3. Продукти от развойна дейност 5-1019 0 0 0 0 0
4. Други 5-1020 0 0 0 0 0

Обща сума IV: 5-1030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Финансови активи (без дългосрочни 

вземания)  
1. Инвестиции в: 5-1032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

дъщерни предприятия 5-1033 0 0 0 0 0
смесени предприятия 5-1034 0 0 0 0 0
асоциирани предприятия 5-1035 0 0 0 0 0
други предприятия 5-1036 0 0 0 0 0

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

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

VI. Търговска репутация 5-1050 0 0 0 0 0
Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI) 5-1060 331 0 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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: 01/01/2009г. - 31/12/2009г. 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 0 0 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 0 0 0
 - корпоративни данъци върху печалбата 6-2043 0
 - данък върху добавената стойност 6-2044 0
 - възстановими данъчни временни разлики 6-2045 0
 - други данъци 6-2046 0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: 6-2047 0 0 0
 - по липси и начети 6-2048 0
 - от осигурителните организации 6-2049 0
 - по рекламации 6-2050 0
 - други 6-2051 0

Всичко за IV: 6-2060 0 0 0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): 6-2070 0 0 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 2 0 2 0
Задължения по търговски заеми 6-2147 0
Задължения към доставчици и клиенти 6-2149 0
Задължения по получени аванси 6-2150 0
Задължения към персонала 6-2151 0
Данъчни задължения, в т.ч.: 6-2152 0 0 0 0
 - корпоративен данък върху печалбата 6-2154 0
 - данък върху добавената стойност 6-2155 0
 - други данъци 6-2156 0
Задължения към осигурителни предприятия 6-2157 2 2
5. Други краткосрочни задължения 6-2161 5 5

Всичко за III: 6-2170 7 0 7 0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): 6-2180 7 0 7 0

В. ПРОВИЗИИ (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ Код на реда В началото на годината Увеличение Намаление В края на периода

а б 1 2 3 4
1.  Провизии за правни задължения 6-2210 0
2.  Провизии за конструктивни задължения 6-2220 0
3. Други провизии 6-2230 0
Обща сума (1+2+3): 6-2240 0 0 0 0
Забележка:

Ръководител:

Съставител:

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

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ 

01/01/2009г. - 31/12/2009г.

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
01/01/2009г. - 31/12/2009г. 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
01/01/2009г. - 31/12/2009г.



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: ……………………



БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ 
 
 

 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
по чл. 100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК 

 
 
Долуподписаните, 

1. Илиян Петков Данов, представляващ Застрахователна и презастрахователна 
компания „ЛЕВ ИНС” АД – Изпълнителен член на Съвета на директорите на 
„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ  
2. Димитър Цветанов – Главен счетоводител на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ 
ГРУП” АДСИЦ, 

 
 

ДЕКЛАРИРАМЕ, че доколкото ни е известно: 
 

1. Годишният финансов отчет за 2009г., 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 2009г. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
25.03.2010г.                                         Декларатори: 
гр. София              
 

1................................... 
/Илиян Петков Данов/ 

 
 

 
 
        2................................. 
         /Димитър Цветанов/ 

 



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

ОТНОСНО „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ 
ЗА 2009 ГОДИНА 

 
1. Информация за относителния дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, 
спрямо общия размер на секюритизираните активи 
 
През 2009г. Дружеството не е отдавало активи за ползване срещу заплащане. 
 
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 2009г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е продавало активи както следва:  
 
През 2009г. е сключен следният договор за продажба на недвижим имот: 
 

На 12.03.2009г. Съветът на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” 
АДСИЦ със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Черни 
връх”, № 67, рег. по ф.д. 5209/2005 г., Булстат: 131423120 взе решение за продажба на 
следния недвижим имот, собственост на дружеството: апартамент №2 /две/, находящ се в 
гр.София, район Лозенец, на І /първи/ етаж в жилищния блок на ул.”Бигла”№13-13а, състоящ 
се от две стаи, хол, кухня и други сервизни помещения, с обща квадратура по одобрен план от 
99,06 /деветдесет и девет цяло и шест стотни/ кв.м., при съседи: стълбище, Марко Добрев, 
ул.”Бигла” и от две страни двор, заедно със зимнично помещение, при съседи: коридор, 
Константина и Александър Стоянови, улица”Бигла” и Верка и Стефан Тодорови, заедно с 
таванско помещение, при съседи: коридор, Константина и Александър Стоянови, 
улица”Бигла” и Верка и Стефан Тодорови, заедно с 16,01% идеални части от общите части на 
сградата. 

Цена, по която следва да бъде извършена продажбата е 172 500 ЕВРО ( с ДДС) и е 
съобразена с 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. 

Стойността на сделката не попада в обхвата на разпоредбите на чл.114  и следващите от 
ЗППЦК и следователно за извършването й не е необходимо овластяване от Общото събрание 
на акционерите. Също така цената е по-висока от направената оценка и следователно отговаря 
на изискванията на чл.19, ал.5 от ЗДСИЦ. Сделката се извършва във връзка и при 
осъществяване на обичайната дейност на дружеството, съгласно предмета на дейност на 
дружеството. В сделката няма да участват свързани и/или заинтересувани лица, по смисъла на 
ЗППЦК.  

Параметрите, по които следва да бъде осъществена сделката, съгласно решението на СД 
на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ от 12.03.2009г. са, както следва: 

1. Купувач по сделката: Елена Любомирова Радойнова с адрес в гр.София.  
Купувачът не е нито заинтересовано, нито свързано с „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП 

„ АДСИЦ  лице по смисъла на ЗППЦК. 
2. Посредник по сделката: „СИТИ Л”ООД. 
Посредникът не е нито заинтересовано, нито свързано с „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ 

ГРУП„ АДСИЦ  лице по смисъла на ЗППЦК. 
3. Дата на сключване на предварителния договор: не по-късно от 14.03.2009г. 
4. Срок за сключване на окончателен договор: 15.05.2009г. 
 

 



 
3. Информация за извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти 
 
През отчетния период – 2009г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е извършило 
строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти. 
 
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 2009г. Дружеството няма активи отдадени под наем. 
Към края на отчетната 2009 г. дружеството няма неплатени наеми, лизингови и арендни вноски. 
 

 
 

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

 
 



 

 

 
 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
 

“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ”  
 

ЗА ФИНАНСОВАТА 2009 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. 

През 2009г. 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, per. I,стр. 137. Дружеството е получило лиценз от Комисията за 
финансов надзор с Решение № 118-ДСИЦ от 14 февруари 2006 г. Съществуването на 
Дружеството не е ограничено със срок. 
Идентификационният код по БУЛСТАТ на Дружеството е 131423120, данъчен номер -
4220097167. 
Към 31.12.2009 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:  

Адрес : София 1407 , жк.Лозенец, бул.”Черни Връх” №67 
телефон: +359 2 868 7196 телефакс: +359 8687196  

E-MAIL: BIG_ADSIC@ABV.BG.  

Дружеството няма електронна страница в Интернет. 
 
Адресът за кореспонденция с „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, е както следва: гр. 
гр. София  бул.”Цариградско шосе” № 111-117 
Бизнес Център Евротур, ет.2., оф.6 
  
Структура на капитала: 

 
Към 31.12.2009 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% 
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„АТЛАС” АД 200 000 броя 30,769% 
Иванка Тодорова Иванова 89 718 броя 13,803% 
Други акционери 60 281 броя 9,274% 

 
„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 31.12.2009г. СД е в състав, както следва: 

• Кирил Богданов Топалов - Председател на Съвета на директорите; 
• Илиян Петков Данов, представляващ "Застрахователна и презастрахователна компания 

"ЛЕВ ИНС" АД - изпълнителен директор 
• Георги Петков Караджов – Член на Съвета на директорите 

 
Дружеството се представлява от ЗПК Лев Инс АД чрез представителя Илиян Петков Данов 
самостоятелно. 
 
На 09.12.2009г. в Търговския регистър са вписани промените в Устава, приети на Общото 
събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 30.06.2009г. 
 
"Общото   събрание   на   акционерите   приема   промените   в    Устава   на "БУЛГЕРИЪН 
ИНВЕСТМЪНТ ГРУП"АДСИЦ, както следва: 
 
Чл. 37, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Членовете на Съвета на 
директорите могат да представляват акционер в общото събрание на акционерите ако 
акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от 
дневния ред на заседанието на OCA. 
Чл. 40, ал. 2 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Свикването се извършва 
чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и по реда, предвидени 
в ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на събранието. Поканата заедно с 
материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за 
финансов надзор и се публикува на електронната страница на дружеството в сроковете и за 
периода, предвидени в ЗППЦК. 
Чл. 40, ал. 3 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Съдържанието на 
поканата за свикване на Общо събрание на акционерите се определя според изискванията на 
действащото законодателство.Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на 
дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени 
въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. В случаите 
по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на 
дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския 
регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. 
В чл. 42, ал.2, т.2 на края на разпоредбата се добавя текста: „ и на разпоредбите на този Устав". 
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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 
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ може да секюритизира следните видове 
недвижими имоти: 

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

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

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

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

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

 
 

2. Пазари и продажби 
 

През отчетната 2009 г. дружеството формира приходи от продажби  в размер на 281 хил. лв., 
което представлява понижение от 44 % в сравнение с приходите, регистрирани през  
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(в хил. лв.)
ПРИХОДИ 2007 2008 2009

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 9 100% 18 -100% 0
4. Други 63 670% 485 -42% 281

Общо за група I: 72 599% 503 -44% 281

% %

 
Таблица №2 
 
 

 
 
През 2009г. е сключен следният договор за продажба на недвижим имот: 
 

На 12.03.2009г. Съветът на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” 
АДСИЦ със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Черни 
връх”, № 67, рег. по ф.д. 5209/2005 г., Булстат: 131423120 взе решение за продажба на 
следния недвижим имот, собственост на дружеството: апартамент №2 /две/, находящ се в 
гр.София, район Лозенец, на І /първи/ етаж в жилищния блок на ул.”Бигла”№13-13а, състоящ се 
от две стаи, хол, кухня и други сервизни помещения, с обща квадратура по одобрен план от 
99,06 /деветдесет и девет цяло и шест стотни/ кв.м., при съседи: стълбище, Марко Добрев, 
ул.”Бигла” и от две страни двор, заедно със зимнично помещение, при съседи: коридор, 
Константина и Александър Стоянови, улица”Бигла” и Верка и Стефан Тодорови, заедно с 
таванско помещение, при съседи: коридор, Константина и Александър Стоянови, 
улица”Бигла” и Верка и Стефан Тодорови, заедно с 16,01% идеални части от общите части на 
сградата. 

Цена, по която следва да бъде извършена продажбата е 172 500 ЕВРО ( с ДДС) и е 
съобразена с 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. 

Стойността на сделката не попада в обхвата на разпоредбите на чл.114  и следващите от 
ЗППЦК и следователно за извършването й не е необходимо овластяване от Общото събрание на 
акционерите. Също така цената е по-висока от направената оценка и следователно отговаря на 
изискванията на чл.19, ал.5 от ЗДСИЦ. Сделката се извършва във връзка и при осъществяване 
на обичайната дейност на дружеството, съгласно предмета на дейност на дружеството. В 
сделката няма да участват свързани и/или заинтересувани лица, по смисъла на ЗППЦК.  

Параметрите, по които следва да бъде осъществена сделката, съгласно решението на СД 
на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ от 12.03.2009г. са, както следва: 

1. Купувач по сделката: Елена Любомирова Радойнова с адрес в гр.София.  
Купувачът не е нито заинтересовано, нито свързано с „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП 

„ АДСИЦ  лице по смисъла на ЗППЦК. 
2. Посредник по сделката: „СИТИ Л”ООД. 
Посредникът не е нито заинтересовано, нито свързано с „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ 

ГРУП„ АДСИЦ  лице по смисъла на ЗППЦК. 
3. Дата на сключване на предварителния договор: не по-късно от 14.03.2009г. 
4. Срок за сключване на окончателен договор: 15.05.2009г. 
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 СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО 
УЧАСТИЕ  И ПАСИВИ 

2007 2008 2009

а 1 2 3
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 643 12% 721 -14% 620
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 0 0% 0 0% 0
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 0 0% 0 0% 0
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 71 -93% 5 40% 7
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО 
УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

714 2% 726 -14% 627

% %

Към 31.12.2007г. Към 31.12.2008г. Към 31.12.2009г.
Оперативна печалба 24 85 -104

(в хил. лв.)
РАЗХОДИ 2007 2008 2009

а 1 2 3
А. Разходи за дейността
I. Разходи по икономически елементи
1. Разходи за материали 2 -100% 0 0% 0
2. Разходи за външни услуги 38 42% 54 -4% 52
3. Разходи за амортизации 0 0% 0 0% 0
4. Разходи за възнаграждения 0 100% 1 100% 2
5. Разходи за осигуровки 1 -100% 0 0% 0
6. Балансова стойност на продадени активи (без 
продукция) 0 100% 363 -9% 331

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

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

Общо за група I: 48 771% 418 -8% 385

% %

 
ІІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА 

 
 
В резултат от своята дейност  „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ отчете следния 
финансов резултат: 
 
Към 31.12.2009г. дружеството отчете отрицателен финансов резултат нетна загуба в размер на 
93 хил.лв.в сравнение с регистрираната през 2008г. нетна печалба на стойност 78 хил.лв. и 
отчетената през 2007г. нетна печалба възлизаща на 16 хил.лв. 
 
Таблица №3 

 
 

 
 

Таблица №4 
 
 

През разглеждания финансов период дружеството отчита оперативна загуба на стойност 104 
хил. лв., в сравнение с регистрираната през 2008 г. оперативна печалба в размер на 85 хил. лв. и 
отчетената през 2007 г. оперативна печалба от 24 хил.лв.  
 

Разходи  за  основна  дейност  по  категории  дейности  
Таблица №5 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

89.57

1.15

79.00

88.57

0.15

78.00

89.57

79.00

1.15
0.11

79.00

89.57

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Към 31.12.2007г.

Към 31.12.2008г.

Към 31.12.2009г.

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

 
През 2009г. Дружеството е отчело разходи за дейността в размер на 385 хил.лв., което 
представлява намаление на разходите от дейността с 8% в сравнение с предходната 2008г. Най- 
голямо понижение в групата на разходите за дейността отчита групата на балансова стойност 
на продадените активи. 

 
ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
1. ЛИКВИДНОСТ  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При показателите за ликвидност 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. 
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Към 31.12.2007г. Към 31.12.2008г. Към 31.12.2009г.

Коефициент на обща ликвидност 1.15 79.00 89.57

Към 31.12.2007г. Към 31.12.2008г. Към 31.12.2009г.

Коефициент на текуща ликвидност 0.15 78.00 88.57

 
 
Таблица №6 
 

 
 
 

 
 
През 2009г. стойността на коефициента за обща ликвидност от 89.57 регистрира повишение в 
сравнение с предходната 2008г. Посоченото увеличение се дължи на нарастване на текущите 
активи на дружеството с 59 % при паралелно регистрирано повишение в стойността на 
текущите пасиви с 40 %.  

Коефициент на текуща ликвидност 
 
Таблица №7 
 

 
 
 

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. Към 31.12.2008г. Към 31.12.2009г.

Коефициент на бърза ликвидност 1.15 79.00 89.57  
 
 
 
Към 31.12.2009 г. дружеството отчита значително повишение в стойността на коефициента за 
бърза ликвидност. Това увеличение е породено от нарастване в стойността на текущите активи 
на дружеството с 59 % при паралелно регистрирано повишение в стойността на текущите 
пасиви с 40 %. 
 
 

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 31.12.2007г. Към 31.12.2008г. Към 31.12.2009г.

Коефициент на абсолютна ликвидност 0.11 79.00 89.57  
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 СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО 
УЧАСТИЕ  И ПАСИВИ 

2007 2008 2009

а 1 2 3
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 643 12% 721 -14% 620
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 0 0% 0 0% 0
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 0 0% 0 0% 0
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 71 -93% 5 40% 7
СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО 
УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

714 2% 726 -14% 627

% %

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ

0.01

0.11

0.01

0.01

0.10

0.01

9.06

144.20

88.57

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00

Към 31.12.2007г.

Към 31.12.2008г.

Към 31.12.2009г.

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

Към 31.12.2008 г. стойността на коефициента за абсолютна ликвидност се увеличава в 
сравнение със стойностите му, отчетени в предходните две финансови години. Повишението в 
стойността на коефициента се дължи на увеличение в групата на паричните средства на 
дружеството с 59 % . 
 
 

2. Капиталови ресурси 
 
Таблица №10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 
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Към 31.12.2007г. Към 31.12.2008г. Към 31.12.2009г.

Коефициент на задлъжнялост 0.11 0.01 0.01

Към 31.12.2007г. Към 31.12.2008г. Към 31.12.2009г.

Дълг / Активи 0.10 0.01 0.01

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.  
През отчетната 2009 г. стойността на коефициента за финансова автономност  в размер на 88.57 
регистрира понижение в сравнение със стойността му от 144.20, отчетена през предходната 
2008 г.Регистрираното понижение е породено от намаление на собствения капитал на 
дружеството с 14 % и паралелно нарастване в общата сума на дълга с 40 %.  
Таблица №11 
 

Към 31.12.2007г. Към 31.12.2008г. Към 31.12.2009г.

Коеф. на фин. автономност 9.06 144.20 88.57  
 
Коефициента на задлъжнялост . 
 
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. През 2009г. спрямо предходната 2008г. 
коефициентът за задлъжнялост на дружеството се запазва същият, поради незначителната 
промяна в размерът на дълга на дружеството и в стойността на собствения капитал. 
 
Таблица №12 

 
 

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

 
 
 

През разглеждания финансов период коефициентът отразяващ съотношението между дълга и 
сумата на активите в дружеството се запазва същият. 
 

 
Ключови коефициенти 

 
Обобщена информация за финансовите показатели на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” 
АДСИЦ за 2009г. може да бъде представена в таблицата по-долу. 
 

 
Таблица №14 

(в хил. лв.)
Показатели 2007 2008 2009 
Общо приходи от дейността 72 504 295 
Загуба 0 0 93 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

-14.31%

-54.46%

12.00%

-15.00%

-56.46%

12.13%

-14.83%

10.74%

-49.58%

-60.00% -50.00% -40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00%

Към 31.12.2007г.

Към 31.12.2008г.

Към 31.12.2009г.

Рентабилност на Активите (ROA)
Рентабилност на Собствения Капитал (ROE)
Рентабилност на Основния Капитал

Печалба 16 78 0 
Собствен капитал 643 721 620 
Дългосрочни задължения 0 0 0 
Краткосрочни задължения 71 5 7 
Дълготрайни (нетекущи) активи 632 331 0 
Краткотрайни (текущи) активи 82 395 627 
Парични средства 8 395 627 
Общо активи 714 726 627 
Разходи за лихви 5 8 0 
Материални запаси 0 0 0 
Краткосрочни вземания 74 0 0 
Разходи за обичайната дейност 48 418 385 
Общо разходи 56 426 388 

 
От Таблица 14 могат да бъдат направени следните изводи, към 31.12.2009 г: 

 Приходите от дейността на дружеството намаляват с 209 хил.лв. в сравнение с 2008г. 
 Дружеството регистрира отрицателен финансов резултат нетна загуба в размер на 93 
хил.лв. спрямо отчетния през 2008г. положителен финансов резултат нетна печалба на 
стойност 78 хил.лв. 

 Групата на паричните средства на дружеството отчита увеличение от 232 хил.лв. 
 Общата сума на активите намалява с 99 хил.лв. 
 Разходите за обичайна дейност на дружеството намаляват с 33 хил.лв. 
 Собствения капитал на дружеството се понижава със 101 хил.лв. 
 Сумата на краткотрайните активи на дружеството се повишава с 232 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 
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Към 31.12.2007г. Към 31.12.2008г. Към 31.12.2009г.

Рентабилност на Собствения Капитал (ROE) -56.46% 12.13% -15.00%

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. 
 
През финансовата 2009 г. стойността на  коефициентът за Рентабилност на Собствения капитал 
намалява значително, като регистрира отрицателна стойност, поради реализираната от 
дружеството загуба. 
 
Таблица №15 

 
 
 

Рентабилност на активите (ROA) 
 

Този показател показва ефективността на използване на общите активи. През разглежданата 
2009 г. стойността на коефициента за Рентабилност на активите намалява. Регистрираното 
понижение е резултат от регистрираната от дружеството загуба за 2009г. 
 
 
Таблица №16 
 

Към 31.12.2007г. Към 31.12.2008г. Към 31.12.2009г.

Рентабилност на Активите (ROA) -49.58% 10.74% -14.83%  
 
 
 

ІV. ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО 
 

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

 
 
СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ: 
 

а) Инфлационен риск и загуба на стойност 
 
 Инфлационният риск представлява всеобщо покачване на пазарните цени в 
икономиката. Казано по друг начин инфлацията е обезценяването на парите във времето. 
Прекаленото покачване на инфлационните нива ограничава ръста на икономиката и свива 
потребителското търсене. По данни на Националния статистически институт (НСИ) Индексът 
на потребителските цени (ИПЦ)* за октомври 2009 г. спрямо септември 2009 г. е 100.1%, т.е. 
месечната инфлация е 0.1%. Инфлацията от началото на годината (октомври 2009 г. спрямо 
декември 2008 г.) е 0.0%, а годишната инфлация за октомври 2009 г. спрямо октомври 2008 г. е 
минус 0.3%. По данни на Националния статистически институт (НСИ) индексът на 
потребителските цени за Декември 2009г. спрямо Ноември 2009г. е 100.5%,т.е.месечната 
инфлация е 0.5 %. 

 
б) Макроикономически рискове 

 
През четвъртото тримесечие на 2009г. се появиха първите признаци за подобрение на 

бизнес климата в Европа за последната половин година. Регистрираното към края на 2009 г. 
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повишение на икономиката обаче не оправда очакванията на икономистите за ръст от 0.6 %. 
Независимо от това благодарение на добрите резултати в промишления сектор през третото и 
четвъртото тримесечие на 2009 г. Еврозоната отбеляза икономически спад по-малък от 
прогнозираните 4 % за 2009г. Отчетените данни позволиха икономическото доверие в 
Еврозоната да се повиши за девети пореден месец през ноември 2009 г. Стойността на индекса 
на икономическото доверие нарастна от 88,8 пункта до 91,3 пункта. Очакванията са сред 
основните фактори, които ще влияят на икономическия ръст на Еврозоната през 2010 г., да са 
увеличаванетона експорта и ръста на инвестициите в региона. Докато потребителската 
активност не се възстанови и не достигне нивото на вноса, нетният експорт остава важен 
фактор за ръста на БВП.  

Българската икономика и особено експортно ориентираните отрасли са силно зависими 
от състоянието на икономиката на ЕС, доколкото компаниите в съюза на общността са основен 
търговски партньор на България. Поради тази причина  подобрението на икономиката на ЕС, 
ще е основен фактор за съживяването и на българската икономика. На национално ниво, 
влияние ще оказват най-вече увеличаващият се ръст на безработицата, достъпът до банково 
финансиране, размерът на лихвите по кредитите и притокът на чужди инвестиции. 

По данни на Агенцията по заетостта към края на декември 2009 г. безработицата в 
България е била 9,13 %, а средното ниво за 2009  г. е 7,59 %. Повишението е отчетено след 
предходно такова, отчетено през месец ноември 2009 г., когато безработицата у нас е била 8,66 
процента. 

По данни на Националният Статистически Институт БВП на България за 2009 г. е 66 197 
млн.лв., като секторът на услугите регистрира 35 483 млн.лв., а секторът на индустрията отчита 
16 698 млн.лв. Също по данни на Националния Статистически Институт през 2009г. България 
реализира приходи от износ на стойност 23 046.03 млн.лв., като 14 828.2 млн.лв. са приходи от 
износ в държави членки на ЕС, а 8 218.1 млн.лв. са приходи от износ на трети страни.   

Страната ни завърши 2009г. с бюджетен дефицит на стойност 498.9 млн.лв. Това 
представлява 0.75 % от БВП на България отчетен за 2009г. Бюджетното салдо по 
консолидирания бюджет за декември е излишък от 2 млн. лв. Резултатът поставя страната ни в 
групата на страните-членки с най-нисък бюджетен дефицит за годината в ЕС, което е ясен 
сигнал, че независимо от неблагоприятната икономическа ситуация, българското правителство 
следва дисциплинирана и благоразумна фискална политика.  

Независимо от проявленията на финансовата и икономическа криза в България, през 
месец Декември 2009 г., кредитният рейтинг на страната беше  променен от отрицателен на 
стабилен от най-голямата рейтингова агенция - Standard & Poors Ratings Services.  

Standard & Poors ревизира перспективата си за България от отрицателна на стабилна. 
Рейтинговата агенция е потвърдила дългосрочният рейтинг на страната BBB и краткосрочният 
A-3. По тяхно мнение България продължава да е изправена пред икономически рискове поради 
несигурната перспектива за външно търсене и рязкото свиване на външния канал за търговски 
кредит, което въздейства отрицателно върху вътрешното търсене.  
 

В контекста на сериозното негативно влияние на световна икономическа и финансова 
криза върху българската икономика през 2009 г., основните фактори, обусловили дейността на 
българските компании през годината бяха необходимостта от оптимизиране на разходите, 
осигуряване на възможност за финансиране, запазване на доверието от страна на всички 
заинтересовани лица. 

Разходи 
Най-съществената промяна през отчетната 2009 година беше необходимостта от 

значителното свиване на всякакви разходи, което да даде възможност на бизнеса да бъде по-
гъвкав. Най-често срещаните мерки, прилагани от компаниите за оптимизиране на разходите 
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им бяха съкращаването на персонал, временното затваряне на производствени мощности и 
отлагане на изпълнението на вече приети инвестиционни програми.  

 
Дългове 
На второ място по важност след оптимизацията на разходите за компаниите беше 

подобряването на възможностите за финансиране на дейността им. До края на финансовата 
2009 г. финансирането от страна на банките беше все още затруднено, поради което 
дружествата бяха принудени на търсят алтернативни източници на капитал.  
 

Доверие 
Повишаването на доверието сред кредиторите не е единственото дългосрочно решение в 

кризисните времена. Компаниите започват да отделят сериозно внимание и на увеличаването на 
доверието към себе си от всички заинтересувани страни – акционери, доставчици, клиенти, 
данъчни власти и др.  
 

 
в) Ликвиден риск 

 
Проблемите, свързани с ликвидния риск, могат да бъдат характеризирани като 

потребност от средства за заплащане на текущи разходи на Дружеството или за покриване на 
настоящи, изискуеми към момента задължения. Рискът от липса на ликвидни средства за 
изпълнение на целите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ произтича и от 
спецификата на инвестиционния портфейл на Дружеството. Управлението на този вид риск 
може да бъде осъществено посредством диверсифициране на портфейла на дружеството и на 
база оптимизиране на капиталовата структура на дружеството чрез използване на механизмите 
на дълговото финансиране. 

 
г) Политически риск 
 

Политическият риск е свързан с възможността от възникване на вътрешнополитически 
сътресения и неблагоприятна промяна в стопанското законодателство. Този риск е свързан с 
възможността правителството на една държава внезапно да смени политиката си и в резултат 
на това средата, в която работят дружествата да се промени неблагоприятно, a инвеститорите 
да понесат загуби. Основен приоритет на настоящето коалиционно правителство ще е 
хармонизирането на българското законодателство с изискванията на EC, което означава, че не 
могат да се очакват значителни промени в неблагоприятна за стопанските субекти и 
инвеститорите посока. Дори и да се стигне до отлагането на членството на България за 2008г., 
това едва ли ще има трайни негативни последици за бизнеса, особено ако страната ни се 
ангажира да приложи на практика всички изисквания на EC за промени в законодателството и 
неговото прилагане. 
 

 
д) 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 
дружества със специална инвестиционна цел 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. Няма сигурност дали и за какъв период от време Дружеството 
и неговите акционери ще се ползват от благоприятен данъчен режим.  
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НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ: 
 
Специфичните рискове намират проявление и са свързани с конкретната сфера на 

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

 
а) Конкурентна среда  

 
Към датата на изготвяне на настоящия Доклад за дейността съществуват и извършват 

дейност 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. Участието на значителен 
брой конкуренти в предлагането на обекти за продажба или отдаване под наем ще доведе до 
допълнително намаляване на пазарните цени и съответно към снижаване на възвръщаемостта 
от инвестираните средства.  

 
б)Достъп до източници и цена на финансиране 

 
„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е сравнително ново дружество. 

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) пряко ще рефлектира върху възвръщаемостта на направените 
инвестиции, съответно върху размера на годишната печалба на Дружеството и доходите на 
акционерите.  

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

 
в) Спад в цените на недвижимите имоти  
 
През 2009г. е регистриран спад  от 30 % в сектора на недвижимите имоти.Изминалата 

година. беше една от най-трудните за сектора, тъй като общата финансова и икономическа 
криза засегна най-силно новото строителство и търговията с недвижима собственост. Отчетено 
е сериозно свиване на сделките и значително намаляване на пазарната активност. 
Отличителното за годината е,че предлагането на недвижими имоти значително надвишаваше 
търсенето, което респективно доведе до понижение на цените. Според Председателят на 
Националното Сдружение на Недвижимите имоти през 2009г. предлагането е 2-3 пъти по-
високо от търсенето.  

По данни на Националният Статистически Институт за първи път след 2000г. средните 
цени на жилищата в страната са се понижили през 2009г. до 548 евро / кв.м. От най-високата си 
стойност през третото тримесечие на 2008г., средните цени на жилищата се понижиха с 29.37 % 
до най-ниската отчетна стойност досега през четвъртото тримесечие на годината.  

 
В световен план инвестициите в недвижими имоти са паднали с 23 % през 2009г. до 365 

млрд. долара според доклада на консултантската компания Cushman & Wakefield "Global 
Investment Atlas 2010". Това е най-ниското ниво на инвестициите от 2003г. Най-добре 
представящите се пазари в света са развиващите се страни от азиатско-тихоокеанския регион, 
където инвестициите са нараснали със 111 %, в сравнение с нивата им от 2008г. Във 
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Великобритания е регистриран спад от 6.23 %, в САЩ, Франция и Германия също е отчетено 
понижение в сектора на недвижимостите съответно с 63.86 %, 43.7 % и 51.74 %.  

 
 

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 
 
Към момента на съставяне на настоящия доклад за дейността през 2009г., не са известни  други 
събития, възникнали след датата на годишното приключване, които да изискват корекция на 
финансовите отчети или да представляват важна информация, влияеща върху цената на 
ценните книжа. 
 
V. НАСТОЯЩИ ТЕНДЕНЦИИ И ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО  РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО 

 
Инвестиционните цели на ДРУЖЕСТВОТО са обусловени от установената стратегия за 
разгръщане на дейността и приетите инвестиционна програма и устав. 
 
Ръководството на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ ще продължи да реализира 
инвестиционните стратегии на дружеството и през 2010г. като се стреми да повиши 
рентабилността на извършваната дейност чрез постигане на  по-високи приходи и генериране 
на печалба. Като приоритет 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 
осъществява 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 2009 г. не са придобивани и не са прехвърляни собствени акции.  
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  не са 
получили възнаграждения за 2009г.: 
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4. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции 
и облигации на дружеството 
 

Членовете на Съвета на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, 
които притежават акции от капитала на дружеството, са както следва: 

 
Име/ наименование Брой притежавани акции Процент от капитала 

ЗПК “ЛЕВ ИНС” АД 300 000  броя  46,154 % 
 

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 №17  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  

Георги Петков 
Караджов 

Не участва Не участва Не приежава контролн 
частие 

Кирил Богданов 
Топалов 

Спарта 2000 АД – член на СД 
 
Корпорация АД – член на 
надзорния съвет 
 
Сдружение „Женски 
Баскетболен Клуб Левски – 
Спартак” – член на УС 
 
 

Глобул Тур ООД – 
Собственик на 50% от 
капитала 

Потребителска кооперация 
„Съзнание” – Управляващ 
 
Сдружение „Спортен Клуб 
Левски” – Управляващ 
 
Сдружение „Училищно 
Настоятелство Общо Дело 
При 166 Спортно Училище - 
Управляващ 

 
"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 

 
7. Сключени през 2009 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. 
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8. Планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните 

инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на 
дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на 
дружеството. 

 
Очакванията са, че „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ да продължи да се развива в 
сферата на недвижимите имоти при полагане на постоянни усилия за увеличаване 
благосъстоянието на акционерите. 

 
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 

 
Приложена към годишния финансов отчет за 2009г. е представена и Програма за 

корпоративно управление на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ, съобразена с 
изискванията и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.  

Съветът на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ е изготвил и 
утвърдил Корпоративен календар на дружеството за 2010г. 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. 

   
 
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; 
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(в хил. лв.)
ПРИХОДИ 2007 2008 2009

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 9 100% 18 -100% 0
4. Други 63 670% 485 -42% 281

Общо за група I: 72 599% 503 -44% 281
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% 1 1300% 14
2. Приходи от дивиденти 0 0% 0 0% 0
3. Положителни разлики от операции с финансови 
активи и инструменти 0 0% 0 0% 0

4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове 0 0% 0 0% 0
5. Други 0 0% 0 0% 0

Общо за група III: 0 100% 1 1300% 14
Б.   Общо приходи от дейността (I + II + III): 72 600% 504 -41% 295

% %

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

 
Извършените продажби на недвижими имоти – собственост на дружеството са подробно описани 
в Раздел ІІ. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА И НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО, т. 2 
„Пазари и продажби”. 
 
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 №18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◊ 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. 
 
Сключените големи сделки през 2009г. са описани в Раздел ІІ. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА И 
НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО, т. 2 „Пазари и продажби”. 
 
4.  Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани 
лица, през отчетния период 
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През 2009 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ не е сключвало сделки със 
свързани лица. 
 
 
5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, 
имащи съществено влияние върху дейността му. 
 
Не са налице събития или показатели с необичаен за емитента характер  
 
6. Информация за сделки, водени извънбалансово през 2009 г. 
 
През 2009 г. не са сключвани сделки, водени извънбалансово. 
 
7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции 

в страната и в чужбина. 
 
Към 31.12.2009 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ  не притежава  дялови 
участия  в други дружества. 
 
8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно 

дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори 
за заем  

 
Дружеството няма сключени договори за заем  в качеството си на заемополучател. 
 
9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно 

дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за 
заем. 
Към 31.12.2009г. 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 31.12.2009г. 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. 

 
Ръководството на дружеството няма публикувани прогнози относно финансовите резултати за 
отчетния период – 2009г., респективно не е коригирал такива прогнози. 
 
12. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения 

с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните 
промени в структурата на финансиране на тази дейност. 

 
Ръководството на дружеството ще търси възможности за нарастване на стойността на 
инвестициите и получаване на по-голяма текущ доход при контролиране на риска чрез 
диверсификация на портфейла от недвижими имоти. Стратегия на дружеството се базира на 
принципа на получаване на доходи от експлоатацията на недвижимите имоти въз основа на 
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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. 
    
15. Информация за промените в управителните и надзорните органи през 

2009 г.  
На Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 30.06.2009г. е взето 
решение за промяна в Съвета на Директорите, а именно освобождаване на члена на СД - Асен 
Радков Стаменов и избирането на  Георги Петков Караджов на негово място. Промяната е 
вписана в Търговския регистър на 09.07.2009г. под номер 20090706172220. 
 
 
Към 31.12.2009г. СД на дружеството е в състав: 

• Илиян Петков Данов - представляващ „ЗПК Лев Инс”; 
• Кирил Богданов Топалов – член на СД; 
• Георги Петков Караджов – член на СД 

 
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 9882413, Факс: +359 2 9804881;  
e-mail: kalinjordan@abv.bg  
София 1612, район Красно село, бул. Цар Борис III №41. 
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ХІІ.       ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
където:  

-- цена  

--количество 

 
 
 
 

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 31.12.2009 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 “ Пазар на дружества със специална 
и инвестиционна цел”, на БФБ-София АД на 31.03.2009г. 

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. 
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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 притежава пряко 300 000 броя акции или 46,154 % от капитала на 

“Булгериън Инвестмънт Груп” АД.  
• “АТЛАС” АД 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. 
• Други акционери – 60 282 броя акции или 9.274 % 
 

 
 

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 
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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 
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 
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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. Илиян Петков Данов - представляващ „ЗПК Лев Инс”; 
2. Кирил Богданов Топалов 
3. Георги Петков Караджов 



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

ЧЛ. 41, АЛ. 1, Т. 4 ОТ НАРЕДБА №2 
 

 
1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа,

които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга 
държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, 
свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки 
отделен клас.  
Към 31.12.2009 г. капиталът на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪТ 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, свободно 
прехвърляеми и всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, 
право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на 
акцията.  
Цялата емисия акции е регистрирана за търговия на “Пазар на дружества със специална и 
инвестиционна цел”БФБ-София АД . 
 
Дружеството не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на 
регулиран пазар в Република България или друга държава членка. 

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. 
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 
наодобрение от или друг акционер на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ 

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

 
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 
 

89 718 броя 13,803 % 
 

Други акционери 60 282  броя 9.274 %  
          4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на
тези права. 

Няма акционери със специални контролни права. 
5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите,

когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се 
упражнява непосредствено от тях.  



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

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

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

Правото на глас в Общото събрание на акционерите 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, отговарящо на 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 дружеството не са известни споразумения между акционери, които могат да 
доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас. 

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на
управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения 
в устава.  

Съгласно Устава на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ членовете на СД 
на дружеството се избират от Общото събрание.  
   За членове на СД на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ могат да бъдат 
избирани само лица, които отговарят на предвидените в действащото законодателство 
изисквания. 

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

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

Съгласно чл.51 ал.1 СД взема решения относно: 
1. покупка на недвижими имоти 
2. сключване, прекратяване, разваляне на договори с обслужващите дружества и с 

банката – депозитар 
3. свикване на ОСА на Дружеството 
4. контролиране изпълнение на договорите по т.2, оказване на съдействие на 

обслужващите дружества и банката – депозитар при изпълнение на техните 
функции, съгласно действащото законодателство и този устав 

5. застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им 
6. инвестиране на свободните средства на дружеството в активи съгласно чл.13 ал.2 

от устава 
7. избиране и упълномощаване на инвестиционните посредници, които да поемат и 

обслужат емисиите от увеличението на капитала на дружеството, и емисиите 
облигации, издавани от дружеството 

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

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

10. назначаване на трудов договор на директор за връзки с инвеститорите 



11. приемане на правилник за работата си и вътрешни правила за дейността на 
Дружеството 

12. сключване на договор за банков кредит при спазване на изискванията на този 
устав и действащото законодателство, както и за предоставяне на обезпечения за 
задълженията на Дружеството 

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

Решението за обратно изкупуване се взема от Общото събрание на акционерите на 
дружеството с мнозинство 2/3 от представените акции.   

 
10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие,

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

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ няма сключени 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 СД 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. 

 
 
За „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП”АДСИЦ 
 
 

.                                         Илиян Петков Данов, 
             представляващ ЗПК „ЛЕВ ИНС” АД – 

                           Изпълнителен  член на СД 
 

............................................ 
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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 притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на 
дружеството могат: 

1. да включат допълнителни въпроси в дневния ред на общото събрание след 
обявяване 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 обявяване на  включването на други 
въпроси в дневния ред на Общото събрание акционерите представят списъка от 
въпроси, предложенията за решения и писмените материали 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 свикване на общо събрание на акционерите или овластяване на техен 
представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред;  

2.  да искат от общото събрание или от Агенцията по вписванията – Търговски 
регистър 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. 
Дружеството представя към материалите за ОСА образец на пълномощно 
 
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 
притежават заедно или поотделно акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на 
дружеството. Тези акционери могат  да искат от Търговския регистър 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 в 
търговския регистър 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 30 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 обществеността. Поканата се обявява и на електронната 
страница на дружеството.  
 
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. 
 
 
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 повече от половината 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 и се поместват на 
електронната страница на дружеството. 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 опести на Комисията за 
финансов надзор, на регулирания пазар, където акциите на дружеството са допуснати до 
търговия и обществеността, протокола от заседанието на общото събрание в срок 3 работни 
дни от провеждането на събранието. Протоколът се помества в този срок и на електронната 
страница на дружеството.  
 
Дружеството уведомява незабавно Комисията за финансов надзор, Централен депозитар, 
регулирания пазар и обществеността 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. 

От 2009 г. съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и в съответствие с 
прието решение на ОСА СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ изпълнява 
функциите на одитен комитет.  
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. 
 
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 2010 Г. 

НАСТОЯЩИЯТ КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР Е УТВЪРДЕН НА ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 
НА „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ 

 ПРОВЕДЕНО НА 30.01.2010Г. 

 

 
Корпоративният календар на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2010 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 2010 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 2009 г. 
(предварителен годишен отчет) 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
28.01.2010 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 
2009 г. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
29.01.2010 г. 

Изпълнителен 
директор, 
Председател на 
СД, ДВИ 

3. Представяне на междинния 
финансов отчет за дейността на 
дружеството през четвъртото 
тримесечие на 2009г. пред КФН 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
01.01.2010 г. 

ДВИ 



 

чрез системата E-Регистър и пред  
обществеността 

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 2010 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 
30.03.2010г. 

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 
31.03.2010 г. 

Главен 
счетоводител, 
ДВИ 

7. Подготовка на всички необходими 
документи във връзка с изготвяне 
на междинния финансов отчет за 
дейността на дружеството през 
първото тримесечие на 2010 г.  

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
29.04.2010 г. 

Главен 
счетоводител, 
ДВИ 

8. Провеждане на заседание на 
Съвета на директорите за приемане 
на междинен финансов отчет за 
дейността на дружеството през  
първото тримесечие на 2010 г. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
30.04.2010 г. 

Изпълнителен 
директор, 
Председател на 
СД, ДВИ 

9. Представяне на междинния 
финансов отчет за дейността на 
дружеството през първото 
тримесечие на 2010 г. пред КФН 
чрез системата E-Регистър и пред  
обществеността. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
30.04.2010 г. 

ДВИ 

10. Изготвяне на всички необходими 
документи по свикване на редовно 
годишно общо събрание на 
акционерите на “Булгериън 
Инвестмънт Груп” АДСИЦ.  
 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
началото на месец 

май 2010 г. 

ДВИ 

11. Провеждане на заседание на 
Съвета на директорите за приемане 
на решение за свикване на редовно 
годишно общо събраниена 
акционерите. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
началото на месец 

май 2010 г. 

Изпълнителен 
директор, 
Председател на 
СД, ДВИ 

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

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА Не по-късно от 
началото на месец 

май 2010 г. 

Изпълнителен 
директор, 
Председател на 
СД, ДВИ 

13 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 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 30 
дни преди датата на 

ОСА 

ДВИ 



 

КФН, БФБ и ЦД. 
14. Обявяване на  поканата за общото 

събрание по чл. 223, ал. 4 от ТЗ в 
търговския регистър. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Най-малко 30 дни 
преди откриване на 

ОСА 

Изпълнителен 
директор, ДВИ 

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

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
30.06.2010 г. 

Изпълнителен 
директор, 
Председател на 
УС, ДВИ 

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

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА В 7-дневен срок от 
провеждане на ОСА, 

но  
не по-късно от 

30.06.2010 г. 

Изпълнителен 
директор, ДВИ 

17. 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 

УС и ДВИ 

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

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА В 7-дневен срок от 
провеждане на ОСА 

ДВИ 

19. 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 

20. Подготовка на всички необходими 
документи във връзка с изготвяне 
на междинния финансов отчет за 
дейността на дружеството през 
второто тримесечие на 2010 г.  

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
28.07.2010 г.. 

Главен 
счетоводител, 
ДВИ 

21 Провеждане на засадение на 
Съвета на директорите за приемане 
на междинния финансов отчет за  
дейността на дружеството през 
второто тримесечие на 2010 г. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
29.07.2010 г. 

Изпълнителен 
директор, 
Председател на 
УС, ДВИ 

22. Представяне на междинния 
финансов отчет за дейността на 
дружеството през второто 
тримесечие на 2010 г. пред КФН 
чрез системата E-Регистър и пред  
обществеността 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
30.07. 2010 г. 

ДВИ 

23. 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 
28.10.2010 г. 

Главен 
счетоводител, 
ДВИ 

24. Провеждане на засадение на 
Съвета на директорите за приемане 
на междинния финансов отчет за  
дейността на дружеството през 
третото тримесечие на 2010 г. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
29.10.2010 г. 

Изпълнителен 
директор, 
Председател на 
СД, ДВИ 

25. Представяне на междинния 
финансов отчет за дейността на 
дружеството през третото 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА Не по-късно от 
01.11. 2010 г. 

ДВИ 



 

тримесечие на 2010 г. пред КФН 
чрез системата E-Регистър и пред  
обществеността 
 
 
 
 

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.  

В ежедневната си дейност Съветът на директорите  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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СПРАВКА  
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА  

 
на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ  

към 31.12.2009 година  
 

1. Учредяване и регистрация 
 

"Булгериън Инвестмънт Груп" е акционерно дружество със специална 
инвестиционна цел. То е регистрирано в София, по ф.д. № 5209/2005 г. в 
СГС. Седалището и адрес на управление на дружество е в Република 
България, град София, Община „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 67. 

Предметът на дейност на дружеството е инвестиране на парични 
средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти 
/секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на 
собственост и други вещни права върху недвижими имот, извършване на 
строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, 
отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. 

Дружеството има едностепенна форма на управление. Органите на 
дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите. 

Дейността на дружеството е регулирана от Закона за дружествата със 
специална инвестиционна цел 
 

 
2. Счетоводна политика 

 
 
2.1 Основа за изготвяне на финансовите отчети 
 

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите 
си отчети съгласно  изискванията на Закона за счетоводството и в 
съответствие с приложимите международни стандарти за финансови отчети 
/МСФО/. 

Настоящият финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на 
историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на 
някои активи и пасиви по тяхната справедлива стойност. 

Всички данни на финансовия отчет са в хил. лева. 
 
Финансовите отчети са: 
а) баланс: 
• вид счетоводен баланс – разграничаващ текущи и нетекущи активи и 
пасиви. 
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• оценъчна база, използвана при изготвянето на финансовия отчет, e 
историческа цена 

б) отчет за приходите и разходите: 
• метод на изготвяне на счетоводния отчет – отчет, изготвен на база 
характера на разходите.; 

в) отчет за паричните потоци: 
• метод на отчитане на паричните потоци – пряк метод; 
• промяна в политиката за определяне състава на паричните наличности 
и еквиваленти- няма; 

г) отчет за собствения капитал:  
 
 
2.2 Общи положения 
 

При осъществяване на отчетността на предприятието и съставянето на 
финансовия отчет са прилагани принципите: текущо начисляване, 
действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата, 
предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, запазване на 
счетоводната политика от преходни отчетни периоди.  
 
2.3 Инвестиционни имоти 
 
 
Дружеството отчита като инвестиционни имоти земя и сгради, които се 

държат по-скоро за получаване на приходи от наем или за увеличение на 
капитала или и за двете, отколкото за: 

• използване при производствена дейност или административни цели; 
• продажба в рамките на обичайната икономическа дейност. 
Инвестиционните имоти се признават като актив във финансовите отчети 

на дружеството само при условие, че са изпълнени следните две изисквания: 
• вероятно е да бъдат получени бъдещи икономически изгоди от 
инвестиционните имоти; 

• стойността на инвестиционните имоти може надеждно да бъде 
оценена.  

Инвестиционните имоти се оценяват първоначално по себестойност, 
включваща покупната цена и всякакви разходи, които са пряко свързани с 
инвестиционния имот – например хонорари за правни услуги, данъци по 
прехвърляне на имота и други разходи по сделката. 
След първоначалното им признаване инвестиционните имоти, се отчитат 

като се използва моделът на справедливата цена. Справедливата цена 
представлява най-вероятната цена, която може да бъде получена на пазара 
към датата на баланса. 
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Последващите разходи, свързани с инвестиционни имоти, които вече са 
признати във финансовите отчети на Дружеството, се прибавят към 
балансовата стойност на имотите, когато е вероятно Дружеството да получи 
бъдещи икономически изгоди, надвишаващи първоначално оценената 
стойност на съществуващите инвестиционни имоти. Всички други 
последващи разходи се признават за разход в периода, в който са 
възникнали. 
Дружеството отписва инвестиционните си имоти при продажбата им или 

при трайното им изваждане от употреба, в случай че не се очакват никакви 
икономически изгоди от тяхната продажба. 
Амортизация на инвестиционните имоти не се начислява. 

 
 
2.4 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 
 

Имотите, машините, съоръженията и оборудването се оценяват 
първоначално по себестойност, включваща цената на придобиване, както и 
всички преки разходи за привеждането на актива в работно състояние. 

Последващите разходи, свързани с отделен дълготраен материален 
актив, се прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно 
предприятието да има икономически ползи, надвишаващи първоначално 
оценената ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи 
разходи се признават за разход в периода, през който са направени.  

Избраният праг на същественост за материалните дълготрайни активи 
на Дружеството е в размер на 500 (петстотин) лв. 
 
 
 

Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху 
оценения полезен срок на годност на отделните активи, както следва: 

 

Група активи
Полезен срок на 
годност (години)

Сгради, съоръжения, предавателни у-ва 25
Компютри 2
Mашини и оборудване 3.3
Транспортни средства 4
Стопански инвентар 6.7
Други ДМА 6.7  

 
Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца на 

придобиване или въвеждане в употреба на актива.  
 
2.5. Нематериални дълготрайни активи 
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Нематериалните дълготрайни активи се оценяват първоначално по 

себестойност. В случаите на самостоятелно придобиване тя е равна на 
неговата покупна цена, както и всички платени мита, невъзстановими данъци 
и направените преки разходи във връзка с подготовка на актива за 
експлоатация. При придобиване на нематериален актив в резултат на 
бизнескомбинация, себестойността му е равна на справедливата му стойност 
в деня на придобиването. 

Последващото оценяване се извършва въз основа на препоръчителния 
подход, т.е. цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и 
загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се 
признават в отчета за приходи и разходи за съответния период.  

Последващите разходите, които възникват във връзка с 
нематериалните активи след първоначалното признаване, се признават в 
отчета за приходи и разходи в периода на тяхното възникване, освен ако има 
вероятност те да спомогнат на актива да генерира повече от първоначално 
предвидените бъдещи икономически изгоди или когато тези разходи могат 
надеждно да бъдат оценени и отнесени към актива. В тези два случая 
разходите се добавят към себестойността на актива. 

Амортизацията се изчислява, като се използва линейния метод върху 
оценения полезен срок на годност на отделните активи, както следва: 
 

Група активи 
Полезен срок на 

годност 
(години) 

Софтуер 2 
Патенти 10 
Други нематериални активи 6,7 

 
Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца на 

придобиване или въвеждане в употреба на актива.  
 
 
 
 
2.5. Операции в чуждестранна валута  
 

Финансовите отчети са изготвени в български лева. Левовите парични 
наличности са номиналната им стойност. При придобиването 
чуждестранната валута се заприходява по цена на придобиване.  

Сделките в чуждестранна валута се записват при първоначално 
признаване в отчетната валута, като към сумата в чуждестранна валута се 
прилага обявения от БНБ официален обменен курс между отчетната и 
чуждата валута към датата на сделката.  
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2.6. Приходи и разходи 
 

Приходите се отчитат при спазване на счетоводния принцип на 
начисляването. 
 
2.7. Финансови активи 
 

Финансовите активи включват парични средства и финансови 
инструменти. Финансовите инструменти с изключение на хеджиращите 
инструменти могат да бъдат разделени на следните категории: кредити и 
вземания, възникнали първоначално в предприятието, финансови активи, 
държани за търгуване, инвестиции, държани до падеж и финансови активи 
на разположение за продажба. Финансовите активи се отнасят към 
различните категории в зависимост от целта, с която са придобити. 
Принадлежността им към съответната категория се преразглежда към всеки 
отчетен период. 

Финансовите активи се признават на датата на сделката. 
Финансовите активи се признават първоначално по себестойност, 

която е справедливата стойност на платеното възмездяване и съответните 
разходи по сделката. Отписването на финансов актив се извършва, когато 
Дружеството загуби контрол върху договорните права, които съставляват 
финансовия актив – т.е. когато са изтекли правата за получаване на парични 
потоци, или е прехвърлена значимата част от рисковете и изгодите от 
собствеността. Тестове за обезценка се извършват към всяка дата на изготвяне 
на баланса, за да се определи дали са налице обективни доказателства за 
наличието на обезценка на конкретни финансови активи или групи 
финансови активи.  

Лихвените плащания и други парични потоци, свързани с 
притежаването на финансови инструменти, се отразяват в Отчета за приходи 
и разходи при получаването им, независимо от това как се оценява 
балансовата стойност на финансовия актив, за който се отнасят. 

Инвестиции, държани до падеж, са финансови инструменти с 
фиксирани или определяеми плащания и определена дата на падежа. 
Инвестициите се определят като държани до падеж, ако намерението на 
ръководството на Дружеството е да ги държи до настъпване на падежа им. 
Инвестициите, държани до падеж, последващо се оценяват по амортизирана 
стойност чрез метода на ефективната лихва. В допълнение при наличието на 
обезценка на инвестицията финансовият инструмент се оценява по настояща 
стойност на изчислените парични потоци. Всички промени в преносната 
стойност на инвестицията се отчитат в Отчета за приходи и разходи. 

Финансови активи, държани за търгуване, са такива активи, които са 
придобити с цел получаване на печалба вследствие краткосрочните 
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колебания в цената или дилърския марж. Деривативните финансови активи, 
освен ако не са специално определени и ефективни хеджиращи 
инструменти, се класифицират като държани за търгуване. Финансовите 
активи, държани за търгуване, първоначално се признават по себестойност, 
която е справедливата стойност на платеното насрещно възмездяване. След 
първоначалното признаване финансовите инструменти от тази категория се 
оценяват по справедлива стойност, с изключение на тези, за които няма 
котировки на пазарната цена на активен пазари чиято справедлива стойност 
не може да бъде надеждно определена. Последните се оценяват по 
амортизирана стойност по метода на ефективния лихвен процент или по 
себестойност, в случай че нямат фиксиран падеж. 

Финансови активи на разположение за продажба са онези финансови 
активи, които не са кредити и вземания възникнали в предприятието, 
инвестиции, държани до падеж, или финансови активи държани за 
търгуване. Финансовите активи от тази категория последващо се оценяват по 
справедлива стойност, с изключение на тези, за които няма котировки на 
пазарната цена на активен пазари чиято справедлива стойност не може да 
бъде надеждно определена. Последните се оценяват по амортизирана 
стойност по метода на ефективния лихвен процент или по себестойност, в 
случай че нямат фиксиран падеж.  

Кредити и вземания, възникнали първоначално в Дружеството, са 
финансови активи създадени от предприятието посредством директно 
предоставяне на пари, стоки или услуги на даден дебитор. Те са 
недеривативни финансови инструменти и не се котират на активен пазар. 
Кредитите и вземанията последващо се оценяват по амортизируема стойност 
използвайки методът на ефективната лихва, намалена с размера на 
обезценката. 

Промяна в стойността им се отразява в Отчета за приходи и разходи за 
периода. 

Търговските вземания се обезценяват, когато е налице обективно 
доказателство, чеДружеството няма да е в състояние да събере сумите 
дължими му в съответствие с оригиналните условия по сделката. Сумата на 
обезценката се определя като разлика между балансовата стойност на 
вземането и настоящата стойност на бъдещите парични потоци. 
 
 
2.10 Пари и парични еквиваленти 
 

Дружеството отчита като пари и парични средства наличните пари в 
брой, парични средства по банкови сметки, депозити, краткосрочни и 
високоликвидни инвестиции, които са лесно обращаеми в паричен 
еквивалент и съдържат незначителен риск от промяна в стойността си. 
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2.11 Капитал 
 

Акционерният капитал на Дружеството отразява номиналната 
стойност на емитираните акции. 

Премийният резерв включва получената премия по емитирани акции. 
Разходите по емитирането не са включени в стойността на допълнителния 
капитал. 
Преоценъчният резерв се състои от печалби и загуби, свързани с преоценка 
на определени категории финансови активи, имоти, сгради, машини и 
съоръжения. Финансовият резултат включва текущия за периода финансов 
резултат и натрупаните печалби и непокрити загуби, определени от Отчета 
за приходи и разходи. 
 
 
2.12 Пенсионни и други задължения към персонала 
 

Дружеството не е разработвало и не прилага планове за 
възнаграждения на служителите след напускане или други дългосрочни 
възнаграждения и планове за възнаграждения след напускане или под 
формата на компенсации с акции, или с дялове от собствения капитал. 
Дружеството отчита краткосрочни задължения по компенсируеми отпуски, 
възникнали на база неизползван платен годишен отпуск в случаите, в които 
се очаква отпуските да възникват в рамките на 12 месеца след датата на 
отчетния период, през който наетите лица са положили труда, свързан с тези 
отпуски. Краткосрочните задължения към персонала включват надници, 
заплати и социални осигуровки. 
 
 
2.13 Финансови пасиви 
 

Финансовите пасиви включват банкови заеми и овърдрафти, 
търговски и други задължения и задължения по финансов лизинг. 
Финансовите пасиви се признават тогава, когато съществува договорно 
задължение за плащане на парични суми или друг финансов актив на друго 
предприятие или договорно задължение за размяна на финансови 
инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни 
условия. Всички разходи, свързани с лихви, се признават като финансови 
разходи в Отчета за приходи и разходи. Банковите заеми са взети с цел 
дългосрочно подпомагане дейността на Дружеството. Те са отразени в 
баланса на Дружеството, нетно от разходите по получаването на кредита. 

Финансови разходи като премия, платима при уреждане на дълга или 
обратното му изкупуване, и преки разходи по сделката се отнасят в Отчета за 
приходи и разходи на принципа на начислението, при използване на метода 
на ефективната лихва и се прибавят към преносната стойност на финансовия 
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пасив до степента, в която те не се уреждат към края на периода, в който са 
възникнали. 

Задълженията по финансов лизинг се оценяват по първоначална 
стойност, намалена с капиталовия елемент на лизинговата вноска. 

Търговските задължения се признават първоначално по номинална 
стойност и впоследствие се оценяват по амортизируема стойност, намалена с 
плащания по уреждане на задължението. 

Дивидентите, платими на акционерите на Дружеството, се признават, 
когато дивидентите са одобрени на Събрание на акционерите. 
 
 
2.14 Други провизии, условни активи и условни пасиви 
 
Провизиите, представляващи текущи задължения на Дружеството, 

произтичащи от минали събития, уреждането на което се очаква да породи 
необходимост от изходящ паричен поток от ресурси, се признават като 
задължения на Дружеството. Провизиите се признават тогава, когато са 
изпълнени следните условия: 

• Дружеството има сегашно задължения в резултат от минали събития; 
• има вероятност за погасяване на задължението да бъде необходим 
поток ресурси за да бъде уредено задължението; 

• може да бъде направена надеждна оценка на сумата на задължението. 
Сумата, призната като провизия, представлява най-добрата приблизителна 

оценка на изходящите парични потоци от ресурси, необходими за 
уреждането на настоящото задължение към датата на баланса. При 
определянето на тази най-добра приблизителна оценка Дружеството взима 
под внимание рисковете и степента на несигурност, съпътстваща много от 
събитията и обстоятелства, както и ефекта от промяната на стойността на 
паричните средства във времето, когато те имат значителен ефект. 
Провизиите се преглеждат към всяка балансова дата и стойността им се 
коригира, така че да отрази най-добрата приблизителна оценка към датата на 
баланса. Ако вече не е вероятно, че ще е необходим изходящ поток ресурс за 
уреждане на задължението, то провизията следва да се отпише. 
Дружеството не признава условни активи, тъй като признаването им може 

да има за резултат признаването на доход, който може никога да не бъде 
реализиран. 
 
 
 

3. Пояснения към финансов отчет 
 
 
3.1. Инвестиционни имоти. 
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 Към 31.12.2009г. дружеството няма имоти. 
 
 
3.2. Паричните средства  
 
Дужеството разполага с парични средства в размер на 627 хил.лева 
 
 
3.3. Основен капитал.  
 
Основният капитал на се състои от 650 000 броя обикновени поименни 
безналични акции с номинална стойност 1/един/ лев. Основният капитал 
съответства на актуалната съдебна регистрация. 
 
 
3.3. Финансов резултат.  
 
Загуба в размер на 93 хил.лева 
 
 
3.4. Текущи пасиви. 
 
 Към 31.12.2009г. дружеството има следните задължения  

• към подотчетни лица в размер на 5 хил.лева.  
• данъчни задължения в размер на 2 хил.лева. 

 
3.5. Приходи и разходи. 
 
Приходите към 31.12.2009 г.са формирани от: 
• Продажба на имоти – 281 хил.лева 

 
Разходите към 31.12.2009г. са формирани от: 
• Външни услуги -  52 хил.лева 
• Възнаграждения – 2 хил.лева 
• Балансова стойност на продадени имоти – 331 хил.лева 

 
 
 
 

   
Съставител:      Ръководител:  
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