














































БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ 
 
 
 

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

 
 

Долуподписаният, 
 

Ибрахим Салихов Гъралийски – Изпълнителен член на Съвета на директорите на 
„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ  
 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че, доколкото ми е известно, 
 

1. финансовият отчет за първото тримесечие на 2015 г., съставен съгласно приложимите 
счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, 
финансовото състояние и финансовия резултат на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” 
АДСИЦ. 

 
2. междинният доклад за дейността на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 
първото тримесечие на 2015 г., съдържа достоверен преглед на информацията по 
чл.100о, ал.4, т. 2 от ЗППЦК; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дата: 24.04.2015 г. 
гр. София                                    Декларатор: 

       ................................... 
       /Ибрахим Салихов Гъралийски  – Изпълнителен член на СД/ 

         
 



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, гр. София  
 ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г., 

 
съгласно изискванията на чл.33, ал.1, т.6 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  
 
 

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, 
причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия 
резултат и собствения капитал на емитента 

 
Няма настъпили промени в счетоводната политика на „БУЛГЕРИЪН 

ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през отчетния период –първо тримесечие на 2015 г. 
 
2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако 
участва в такава група 
 

 „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е част от икономическа 
група.  

 
3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на 
емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, 
апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни 
инвестиции, преустановяване на дейност 

 
През първото тримесечие на 2015 г:  

 
o не са извършени извършени организационни промени в рамките на 

емитента;  
o не е започнало производство по преобразуване на дружеството;  
o емитентът не е част от икономическа група;  
o не са извършвани апортни вноски от дружеството; 
o не е отдавано под наем имущество на дружеството;  
o не са извършвани дългосрочни инвестиции.  
 

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на 
публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се 
отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и 
обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-
малко за следващото тримесечие 

 
Дружеството няма публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова 

година, включително за резултатите от текущото тримесечие. 



 
5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от 
гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в 
притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен 
период 
 

Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на  
„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ 

 
Име/наименование Брой притежавани акции Процент от 

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

60 282 броя 9.274 % 

* Представената информация е към 31.03.2015 г. 
 

Промяна в броя на притежаваните гласове за периода  
01.01.2015 г. – 31.03.2015 г. 

 
Към 31.03.2015 г. не е настъпила промяна в акционерното участие и броя на 

притежавани акции от капитала на  „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ. 
 
6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на 
емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за 
периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно 
 

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 
ЗК „ЛЕВ ИНС” АД 300 000 броя 46.154 % 

 
* Представената информация е към 31.03.2015 г. 
 

Промяна в броя на притежаваните гласове за периода  
01.01.2015 г. – 31.03.2015 г. 

 
През отчетното тримесечие не е настъпила промяна в притежаваните от ЗК “ЛЕВ 

ИНС” АД акции от капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ. 
 

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни 
производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от 
собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или 
вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от 
собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно. 

 



 Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи 
задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на 
емитента. 
 
8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество 
заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице 
или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на 
характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на 
неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето 
задължение, условия и срок 

 
През отчетното тримесечие няма отпуснати от емитента заеми, предоставени 

гаранции или поети задължения общо към едно лице, в това число и на свързани лица. 
 
24.04.2015 г. 
гр. София 

 
 
 

За „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ:……………… 
Ибрахим Салихов Гъралийски  

                             
/Изпълнителен  член на СД/ 

 



 ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.41, АЛ.1, Т.7 ОТ НАРЕДБА №2 НА КФН  
ОТНОСНО „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ 

ЗА  ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г. 
 

 
 
1. Информация за относителния дял на активите, отдадени за ползване срещу 

заплащане, спрямо общия размер на секюритизираните активи 
 
През първото тримесечие на 2015 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ 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 финансовия отчет 
 

През първото тримесечие на 2015 г. Дружеството не e купувало нови активи, 
надвишаващи с 5 на сто стойността на секюритизираните активи.  
 

3. Информация за извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите 
имоти 

 
През първото тримесечие на 2015 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е 

извършвало строежи, ремонти и подобрения на недвижими 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 първото тримесечие на 2015 г. дружеството няма неплатени наеми, лизингови и 

арендни вноски. 
 

 
 

Дата: 24.04.2015 г. 
гр. София 

 
 

За „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ:…………………………… 
Ибрахим Салихов Гъралийски 

                                                                    /  Изпълнителен  член на СД/ 
 

 



БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ 
 
 

 
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА  
„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, гр. 

София  
през първото тримесечие на 2015 г., 
съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК 

 
 
1. Важни събития за „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, настъпили 
през първото тримесечие на 2015 г. (01.01.2015 г-31.03.2015 г.) 
 
На 29.01.2015 г. БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ е представило пред 
КФН, БФБ и обществеността тримесечен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 
2014 г.  
 
На 16.03.2015 г. БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ е представило пред 
КФН, БФБ и обществеността Годишен финансов отчет за 2014 г.  
 
2. Важни събития за „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, настъпили от 
началото на финансовата година до края първото тримесечие на 2015 г.  
 
На 29.01.2015 г. БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ е представило пред 
КФН, БФБ и обществеността тримесечен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 
2014 г.  
 
На 16.03.2015 г. БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ е представило пред 
КФН, БФБ и обществеността Годишен финансов отчет за 2014 г.  
 
3. Влияние на важните събития за „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, 
настъпили през първото тримесечие на 2015 г. върху резултатите във финансовия 
отчет 
 

Към 31.03.2015 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ отчита общо 
приходи от дейността в размер на 1 хил. лв., разходи за дейността на стойност 12 хил. лв.  

Към 31.03.2015 г. дружеството отчита нетна загуба от дейността в размер на 11 хил. 
лв., в сравнение с регистрираната за същия период на 2014 г. нетна загуба на стойност 7 
хил. лв. 

Към 31.03.2015 г. общата сума на активите на дружеството е 502 хил. лв., а 
стойността на собствения капитал също е 502 хил.лв.  
 
4. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено 
„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през следващия финансов период  

 
Акционерите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ са изложени на 

следните по-важни рискове:  



БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ 
 
 
 
СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ 
 
ОБЩ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ РИСК  
 

Съгласно данни на Националния Статистически Институт, индексът на цените на 
производител на вътрешния пазар през януари 2015 г. е с 0.9 % под равнището от 
предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано 
намаление от 1.9 %. Общият индекс на цените на производител през януари 2015 г. спада с 
1.2 % в сравнение с предходния месец, а спрямо януари 2014 г. намалява с 2.9 %.През 
януари 2015 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на 
сезонно изгладени данни, е с 1.7 % под равнището от предходния месец.  

През януари 2015 г. износът на България за трети страни намалява с 2.5 % спрямо 
същия месец на предходната година и е в размер на 1.1 млрд. лв., a вносът намалява с 9.9 
% и е на стойност 1.5 млрд. лева.През януари 2015 г. общо за трети страни и ЕС са 
изнесени стоки за 3.4 млрд. лв. и спрямо същия месец на 2014 г.  износът се увеличава с 
8.9 %, а общата стойност на внесените стоки е 3.8 млрд. лв. и намалява с 4.2 %. 

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2015 г. е с 
0.7 % над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната 
година е регистрирано намаление от 1.2 %. Общият индекс на цените на производител 
през февруари 2015 г. нараства с 1.4 % в сравнение с предходния месец, а спрямо 
февруари 2014 г. намалява с 1.4 %.  

През периода  януари - февруари 2015 г. износът на България за трети страни се 
увеличава с 0.1 % спрямо същия период на предходната година и е в размер на 2.4 млрд. 
лв., a вносът намалява с 0.3 % и е на стойност 3.0 млрд. лева. 
През периода януари - февруари 2015 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 
6.8 млрд. лв. и спрямо същия период на 2014 г. износът се увеличава със 7.7 %, а общата 
стойност на внесените стоки е 7.9 млрд. лв. и се увеличава с 1.9 %. 

През март 2015 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.9 пункта 
спрямо предходния месец поради подобрения бизнес климат в промишлеността и сектора 
на услугите. 

 
ЛИХВЕН РИСК  
 

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

На 22 януари 2015 г. бе проведено заседание на Европейската Централна Банка, на 
което Банката остави без промяна основната репо лихва в рекордно дъно от едва 0,05 %, 
депозитната лихва на ниво от -0,2 % и пределната заемна лихва на ниво от 0,3 %. 

На заседание на Европейската Централна Банка от 05.03.2015 г. , Управителният 
съвет на Банката прие решение да остави непроменени основните лихвени проценти. 
 
Основните лихвени проценти, определени от Българска Народна Банка за първите три 
месеца на 2015 г. са следните: 

Таблица № 1 
Месец Основен лихвен процент  

Януари 2015 г.  0.01 % 
Февруари 2015 г.  0.01 % 



БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ 
 
 

Март 2015 г.  0.01 %  
 

*Източник:БНБ 
 

ИНФЛАЦИОНЕН РИСК  
 
Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което 

парите се обезценят и съществува вероятност от понасяне на загуба от домакинствата и 
фирмите. 

Съгласно данни на Националния Статистически Институт, индексът на 
потребителските цени за януари 2015 г. спрямо декември 2014 г. е 99.6 %, т.е. месечната 
инфлация е минус 0.4 %.  

Индексът на потребителските цени за февруари 2015 г. спрямо януари 2015 г. е 
100.2 %, т.е. месечната инфлация е 0.2 % 

Индексът на потребителските цени за март 2015 г. спрямо февруари 2015 г. е 100.4 
%, т.е. месечната инфлация е 0.4%. 
 

Инфлацията в страната  за първите три месеца на 2015 г. е, както следва:  
 

Таблица № 2 
 Месец % на инфлацията 

Януари 2015 г.  -0.4 % 
Февруари 2015 г.  0.02 % 
Март 2015 г.  0.04 %  

 
 
 
 

*Източник:НСИ 
ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК  

 
Политическият риск е свързан със стабилността на правителството на страната и с 

евентуални промени в неблагоприятна посока на водената от него дългосрочна външна и 
вътрешна икономическа политика, които биха могли да повлияят негативно върху 
инвестиционната среда.  

Нестабилност продължава да създава липсата на конкретно приложение на 
мерките, които ще доведат до справяне на правителството с последиците от финансовата 
криза, както и до спазване на основните изисквания на Европейския съюз относно 
прозрачност при разходването на публични средства, борбата с корупцията, 
независимостта и ефективност на съдебната система. Неспазването на поставените от ЕС 
изисквания би могло да доведе до задействане на предпазни клаузи и последващо 
отклоняване и/или намаляване на средствата от Евро фондовете.  

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

Влошената стопанска конюнктура в България и нестабилната политическа 
обстановка оказват силно негативно влияние върху всички сектори на икономиката в 
страната.   
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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.  

Към датата на изготвяне на настоящия документ, дружеството не е изложено на 
ликвиден риск, т.к. разполага с достатъчно средства за покриване на задълженията си. 

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. 
 
НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ 

 
Специфичните рискове намират проявление и са свързани с конкретната сфера на 

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

 
Разработването и изпълнението на инвестиционни проекти на дружеството в 

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

Финансовите институции отпускат все по – малко кредити. Основните причини за 
това  са спадът в цените на жилищата и по-малкият процент на финансиране от страна на 
банките.  
 
 НИСКА ЛИКВИДНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
 

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

 За „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ съществува риск, при 
инвестиране в недвижими имоти, ако възникне необходимост за покриване на задължения, 
дружеството да не успее да извърши промяна в портфейла си от недвижими имоти, така,че 
да си осигури достатъчно количество ликвидни средства.  
 
24.04.2015 г. 
гр. София  
 

За „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ:…………………………… 
              Ибрахим Салихов Гъралийски 

                                                                    /  Изпълнителен  член на СД/ 
 

                                                        



“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, гр. София 
 

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, гр. София  

уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във 

връзка с изискванията на чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 на КФН и 

представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за 

дейността на дружеството за периода от 01.01.2015 г. до 31.03.2015 г. В интерес на инвеститорите е 

да се запознаят с предоставената информация, междинния доклад за дейността на дружеството, 

междинния финансов отчет за същия период, както и с информацията по чл.41, ал.1, т.7 от Наредба 

№ 2 на КФН, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството. 

 

Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената в 

информация. 

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или 

непълни данни в настоящата информация са:  

• Ибрахим Салихов Гъралийски – Изпълнителен член на СД 

• Иван Лазаров Станев – Председател на СД 

• Илиян Петков Данов, представляващ ЗК "ЛЕВ ИНС" АД - Член на Съвета на директорите  
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ПО  ЧЛ. 28, АЛ.2  
ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН  

ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г. 
                                                     
1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството 
 
През първото тримесечие на 2015 г. не е настъпила промяна в лицата, които упражняват контрол 
върху „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ по смисъла на ЗППЦК. Към 31.03.2015 г. не 
съществуват физически лица и юридически лица, които упражняват контрол върху дружеството. 
Лицата, които притежават над 5 на сто от акциите с право на глас в общото събрание на 
акционерите на „БУЛГЕРИЪН  ИНВЕСТМЪНТ  ГРУП” АДСИЦ към 31.03.2015 г. са: 

 
Име/наименование Брой притежавани акции Процент от 

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

60 281 броя 9.274 % 

 
1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за 
промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист. 
 

Към 31.03.2015 г. съставът на Съвета на директорите е, както следва:  
 

Ибрахим Салихов Гъралийски – Изп.член на СД 
Иван Лазаров Станев – Председател на СД 
Илиян Петков Данов,представляващ ЗК "ЛЕВ ИНС" АД - Член на Съвета на директорите  

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството 
 
През отчетното тримесечие не са извършвани изменения и/или допълнения в устава на 

дружеството. 
 
1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни 
промени в дружеството 
  
 Не е приемано решение за преобразуване на дружеството и не са извършвани структурни 
промени. 
 
1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с 
производството 
  
 Не е откривано производство по ликвидация. 
 
1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството и всички съществени етапи, 
свързани с производството 
  
 Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството.  
  
1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по 
чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК 
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 През отчетното тримесечие не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или 
разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК. 
 
1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие 
  
 Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 
предприятие. 
 
1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. 
  
 През отчетното тримесечие не е извършена промяна в одитора на дружеството.  
 
1.10. Обявяване на финансовия резултат на дружеството  
  
 Към 31.03.2015 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ отчита финансов резултат 
нетна загуба в размер на 11 хил.лв. в сравнение с регистрираната за същия период на 2014 г. нетна 
загуба от 7 хил.лв.  
 
1.11. Настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, 
вследствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от 
собствения капитал на дружеството. 
  
 Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, 
вследствие на което дружеството  е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от 
собствения капитал на дружеството. 
 
1.12. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад 
  
 Не е извършвано публично разкриване на  модифициран одиторски доклад. 
 
1.13. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно 
условията и реда за неговото изплащане. 
  
 През отчетното тримесечие не е приемано решение за разпределяне на дивидент.  
 
1.14. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно 
дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението 
  
Не в възникнало задължение, което е съществено за дружеството.  
 
1.15. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж 
 
Не в възникнало вземане, което е съществено за дружеството.  
 
1.16. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане. 
          
    Към 31.03.2015 г. и към 31.03.2014 г. коефициентите за ликвидност на дружеството не могат да 
бъдат изчислени, тъй като дружеството няма текущи пасиви.        
  
1.17. Увеличение или намаление на акционерния капитал на дружеството  
  
 През първото тримесечие на 2015 г. акционерният капитал на дружеството не е променян. 
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1.18. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството 
  
 Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството. 
 
1.19. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната 
дейност на дружеството  
  
 Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с 
обичайната дейност на дружеството. 
 
1.20. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение 
 
 Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение, 
тъй като такова не е отправяно.  
 
1.21.  Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които 
формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години 
  
 Не са прекратявани или съществено намалени взаимоотношения с клиенти, които формират 
най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години. 
 
1.22. Покупка на патент  
 
 Не е извършвана покупка на патент. 
 
1.23.  Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност 
(лиценз). 
  
 Не е получавано, не е временно преустановено ползването и не е отнемано разрешение за 
дейност (лиценз). 
 
1.24. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения 
или вземания на дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на 
дружеството 
  
 Не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения 
или вземания на дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на 
дружеството. 
 
1.25. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента  
  
 Не са извършвани покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в 
търговски дружества от емитента. 
 
1.26. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати, ако е взето решение 
прогнозата да бъде разкрита публично 
  
Не е изготвяна прогноза от емитента за неговите финансови резултати. 
 
1.27. Присъждане или промяна на рейтинг, извършена по поръчка на емитента  
 
Не са извършвани присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента. 
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1.32. Важни събития за „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, настъпили през  
първото тримесечие на 2015 г.  
 
На 29.01.2015 г. БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ е представило пред КФН, БФБ 
и обществеността тримесечен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2014 г.  
 
На 16.03.2015 г. БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ е представило пред КФН, БФБ 
и обществеността Годишен финансов отчет за 2014 г.  
 
 
1.33. Движение на цената на акциите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 
периода от 01.01.2015 г. до 31.03.2015 г. 
 
Съгласно данни на „Българска Фондова Борса” АД гр.София, през отчетния период няма сключени 
сделки с акции на дружеството.  
 
 
 
 
 
Дата: 24.04.2015 г. 
гр. София 

    За „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ:            
       Ибрахим Салихов Гъралийски 

                                                                    /  Изпълнителен  член на СД/ 
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