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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
 

 1. Корпоративна информация 

Грийн Таун Проджектс" АД ("Дружеството") е акционерно дружество, учредено през 2018 
г., регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 205385406, със седалище и адрес на 
управление България област София, община Столична, гр. София 1000, р-н Триадица 
ул. „Три уши" № 6А. 

В предмета на дейност на дружеството влиза покупка на недвижими имоти за 
строителство, преустройство, препродажба, отдаване под наем и лизинг; управление и 
поддръжка на недвижими имоти и свързаната с тях инфраструктура.  

Грийн Таун Проджектс  АД има едностепенна система на управление със Съвет на 
директорите от трима членове. Ръководството на дружеството в лицето на Съвета на 
директорите има следния състав към 31.12.2020 г.: 

 • Емануела Стомонякова – Председател на СД; 

 • Милена Чалгаджиян – Зам. председател на СД;  

 • Албена Желева - член на СД и Изп.Директор. 

Дружеството се представлява и управлява от Председателя на СД Емануела 
Стомонякова 

Регулаторна рамка 

Дружеството е публично по смисъла на чл.110 от Закона за публичното предлагане на 
ценни книжа (ЗППЦК) и е вписано в регистъра, воден от Комисията за финансов надзор 
(КФН). 

Акциите на дружеството са допуснати до търговия на регулиран пазар – „Българска 
фондова борса“ АД с борсов код GT2.  

 

 2. База за изготвяне 

 (a) Изразяване на съответствие 

Индивидуалният финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните 
стандарти за финансово отчитане (МСФО), издание на Комитета за международни 
счетоводни стандарти и приети за приложение от Европейския съюз. 

 (b) База за измерване 

Индивидуалният финансов отчет е изготвен на базата на историческата цена, с 
изключение на следните позиции, които се измерват по алтернативна база към всяка 
отчетна дата: 

Позиция База за измерване 

Финансови активи чрез справедлива стойност в 
печалби и загуби: 

Справедлива стойност 
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 (c) Действащо предприятие 

Дружеството е изготвило своя финансов отчет за годината, приключваща на 31 
декември 2020 г., въз основа на предположението, че Дружеството е действащо 
предприятие, което предполага продължаване на настоящата стопанска дейност и 
реализиране на активите и уреждане на пасивите в нормалния ход на неговата дейност. 
Бъдещите финансови резултати на Дружеството зависят от по-широката икономическа 
среда, в която то осъществява дейността си. Факторите, които по-конкретно засягат 
резултатите на Дружеството, включват нулев или отрицателен икономически растеж, 
доверие на инвеститорите, цени на финансовите инструменти, както и наличие на 
подизпълнители и доставчици. COVID-19 пандемията увеличи присъщата несигурност 
на оценката на Дружеството на тези фактори.  

Дружеството е изготвило финансови прогнози за дванадесетте месеца от датата на 
одобрение на настоящия финансов отчет, взимайки предвид прогнозната оценка на 
продължаващите ефекти на COVID-19 пандемията върху бизнеса. Ръководството е 
достигнало до заключението, че не е налице съществена несигурност, която би могла да 
породи значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да 
функционира като действащо предприятие, и съответно, че е уместно да изготви 
финансовия отчет на база на предположението за действащо предприятие след 
вземане под внимание на финансовите прогнози 

Ръководството няма планове или намерения, които да предвиждат съществено 
ограничаване на мащабите на дейността и/или преобразуване в прогнозируемо бъдеще 
в период минимум до една година на дружеството. 

 (d) Функционална валута и валута на представяне 

Индивидуалният финансов отчет е представен в Български лева (BGN), която е 
функционалната валута на Дружеството. Всички данни за 2020 г. и за 2019 г. са 
представени в хил. лв., освен ако на съответното място не е посочено друго. Доходът на 
една акция се изчислява и се оповестява в лева. 

 

 3. Използване на приблизителни оценки и преценки 

Изготвянето на индивидуалния финансов отчет налага ръководството да направи 
преценки, приблизителни оценки и предположения, които влияят върху стойността на 
отчетените активи и пасиви, и оповестяването на условни пасиви към отчетната дата, 
както и върху отчетените приходи и разходи за периода. Несигурностите, свързани с 
направените предположения и приблизителни оценки биха могли да доведат до 
фактически резултати, които да изискват съществени корекции в балансовите стойности 
на съответните активи или пасиви в следващи отчетни периоди. 

Приблизителните оценки и основните допускания се преразглеждат текущо. 
Преразглеждането на приблизителните оценки се признава проспективно. 

 (i) Преценки 

Информация за критични преценки, направени при прилагане на счетоводните политики, 
които имат най-значителен ефект върху признатите суми във финансовия отчет, се 
съдържа в следните бележки: 

Оценка на справедливи стойности 

Някои от счетоводните политики и оповестявания на Дружеството изискват оценка на 
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справедливи стойности за финансови и за нефинансови активи и пасиви.  

Когато оценява справедливата стойност на актив или пасив, Дружеството използва 
наблюдаеми данни, доколкото е възможно. Справедливите стойности се категоризират 
в различни нива в йерархията на справедливите стойности на базата на входящите 
данни в техниките за оценка, както следва:.  

  Ниво 1: котирани цени (некоригирани) на активни пазари за сходни активи или 
пасиви.  

  Ниво 2: входящи данни различни от котирани цени, включени в Ниво 1, които, пряко 
(т.е. като цени) или косвено (т.е. получени от цени), са достъпни за наблюдаване за 
актива или пасива.  

  Ниво 3: входящи данни за актива или пасива, които не са базирани на наблюдаеми 
пазарни данни (ненаблюдаеми входящи данни). 

Ако входящите данни, използвани за оценка на справедливата стойност на актива или 
пасива, могат да се категоризират в различни нива от йерархията на справедливите 
стойности, тогава оценката на справедливата стойност се категоризира в нейната 
цялост в това ниво от йерархията на справедливите стойности, чиято входяща 
информация е от значение за цялостната оценка. 

Повече информация за допусканията, направени при оценка на справедливите 
стойности, е включена в приложение 16- Финансови инструменти. 

Определяне на срока на лизинга за договори с опции за подновяване и прекратяване - 
Дружеството като лизингополучател 

Дружеството определя срока на лизинга като неотменимия срок на лизинга, заедно с 
каквито и да било периоди, обхванати от опция за удължаването му, ако е сигурно в 
разумна степен, че опцията ще бъде упражнена, или каквито и да било периоди, 
обхванати от опция за прекратяването на лизинга, ако е сигурно в разумна степен, че 
опцията няма да бъде упражнена. 

 4. Значими счетоводни политики 

 (a) Промяна на счетоводната политика 

Финансовите отчети на Дружеството са изготвени в съответствие с Международните 
стандарти за финансови отчети (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз. Те 
включват Международните счетоводни стандарти (International Accounting Standards 
(IAS)), Международните стандарти за финансови отчети (International Financial Reporting 
Standards (IFRS)) и тълкуванията за тяхното прилагане (SIC – IFRIC interpretations).  

Дружеството води своето счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие 
с основните принципи и изисквания на българското търговско и данъчно 
законодателство. Текущото счетоводно отчитане се осъществява съгласно Закона за 
счетоводството, утвърден индивидуален сметкоплан и специализиран софтуер, които 
гарантират в достатъчна степен отразяването на стопанските операции на дружеството, 
движението на клиентските активи и дават достоверна и вярна информация за 
изготвяне на финансовите отчети. 

Счетоводната политика се прилага последователно, като промени се допускат само: 

 ако се изисква по закон; 

 при промяна дейността на Дружеството; 
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 при промяна в МСФО; 

 ако промяната доведе до по-точно представяне на събития и сделки от дейността 
на    Дружеството във финансовия отчет. 

Този финансов отчет е изготвен съгласно приетата счетоводна политика в последния 
годишен финансов отчет към 31 декември 2019 г., с изключение на прилагането на 
следните нови стандарти, изменения на стандарти и разяснения, които са задължителни 
за първи път за финансовата година, започваща на 1 януари 2020 г  

Изменени стандарти 

Следните изменения на съществуващите стандарти, издадени от Съвета по 
международни счетоводни стандарти и приети за прилагане от ЕС, са в сила от 1 януари 
2020 година: 

Изменения в МСФО 3 “Бизнес комбинации“ –  (в сила за годишни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2020 г.) Изменената дефиниция на бизнес изисква 
придобиването да включва вход и съществен процес, които заедно допринасят 
значително за способността за създаване на резултати. Дефиницията на понятието 
„продукция“ се изменя, за да се съсредоточи върху стоките и услугите, предоставяни на 
клиентите, генерирайки инвестиционен доход и друг доход, и изключва 
възвръщаемостта под формата на по-ниски разходи и други икономически ползи. 

Добавена е възможност за тест за концентрация, който позволява да се направи 
опростена оценка за това дали дадена съвкупност от дейности и активи е бизнес. 

Измененията вероятно ще доведат до повече придобивания, които се отчитат като 
придобивания на активи. Измененията нямат пряк ефект върху финансовите отчети на 
дружеството при първото им прилагане. 

Изменения на МСС 1 „Представяне на финансови отчети“ и МСС 8 „Счетоводна 
политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки“ - (в сила за 
годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2020 г.)  

СМСС е направил промени в МСС 1 Представяне на финансови отчети и МСС 8 
Счетоводни политики, промени в счетоводните оценки и грешки, които използват 
последователно определение на съществеността в Международните стандарти за 
финансово отчитане и в Концептуалната рамка за финансово отчитане, изяснявайки 
кога информацията е съществена и включва някои от насоките в МСС 1 относно 
несъществената информация. 

По-специално, измененията поясняват:  

• че позоваването на скрита информация се отнася до ситуации, при които 
ефектът е подобен на пропускането или неправилното извеждане на тази 
информация и че предприятието оценява съществеността в контекста на 
финансовите отчети като цяло, и 
• значението на „първичните потребители на финансови отчети с общо 
предназначение“, към които са насочени тези финансови отчети, като ги 
определят като „съществуващи и потенциални инвеститори, заемодатели и други 
кредитори“, които трябва да разчитат на финансовите отчети с обща цел за 
голяма част от финансовата информация, която им трябва. 

Измененията няма пряк ефект върху настоящия финансов отчет на Дружеството. 
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Реформа на показателя за лихвен процент (изменения на МСФО 9, МСС 39 и МСФО 
7) (издадени на 26 септември 2019 г.), в сила от 1 януари 2020 г. 

Съветът за международни счетоводни стандарти (СМСС) планира да направи промени в 
МСФО, за да отразява изискванията за оповестяване, въведени от реформата на 
показателя за лихвен процент - част I (Изменения на МСФО 9, Финансови инструменти, 
МСС 39, Финансови инструменти: признаване и оценяване и МСФО 7, Финансови 
инструменти: оповестявания). 

Измененията в реформата на лихвения рейтинг поясняват, че предприятията ще 
продължат да прилагат счетоводно отчитане на хеджиране при определени изисквания 
за отчитане на хеджирането, като приемат, че показателят за лихвен процент, върху 
който са базирани хеджираните парични потоци и паричните потоци от хеджиращия 
инструмент няма да бъде променен въз основа на Реформата на лихвения процент. 
Тази реформа е насочена към замяна на съществуващите и използвани като базови, в 
сделките с финансови инструменти, междубанкови лихвени проценти (Например: Libor, 
Euribor), с алтернативни базови лихвени проценти, основаващи се на междубанкови 
пазари, както и за разработване на алтернативни базови лихвени проценти, които са 
почти безрискови. Целта на реформата е да се преодолеят последиците от реформата 
на базовите лихвени проценти върху финансовото отчитане през периода преди 
замяната на съществуващ базов лихвен процент с алтернативен базов лихвен процент. 
Измененията предвиждат временни и ограничени изключения от изискванията за 
отчитане на хеджирането по МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и 
МСФО 9 Финансови инструменти, така че дружествата да могат да продължат да 
отговарят на изискванията, като се приема, че съществуващите базови лихвени 
проценти не се променят поради реформата на междубанковия лихвен процент.  

Реформата няма пряк ефект върху настоящия финансов отчет на Дружеството. 

Промени в Концептуалната рамка за финансово отчитане  –   (в сила за годишни 
периоди от 1 януари 2020 г.) СМСС е издал преработена концептуална рамка, която ще 
бъде използвана при решения за определяне на стандарти с незабавно действие. 
Ключовите промени включват:  

 увеличаване на известността на управлението като цел на финансовото отчитане;  

 възстановяване на предпазливостта като компонент на неутралитет; 

 определяне на отчитащо се предприятие, което може да бъде юридическо лице 
или част от предприятие;  

 ревизия на определенията на актив и задължение; 

 премахване на прага на вероятността за признаване и добавяне на насоки за 
отписване; 

 добавяне на насоки за различна основа за измерване и  

 посочване, че печалбата или загубата е основният показател за ефективност и че 
по принцип приходите и разходите в друг всеобхватен доход трябва да бъдат 
преценени, когато това повишава уместността или вярното представяне на финансовите 
отчети. 

В резултат от промените, няма да се правят промени в нито един от действащите 
счетоводни стандарти. Предприятията обаче, които разчитат на Рамката при 
определяне на своите счетоводни политики за транзакции, събития или условия, които 
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по друг начин не са разгледани съгласно счетоводните стандарти, ще трябва да 
прилагат преработената рамка от 1 януари 2020 г.  

Изменения на МСФО 16 „Лизинг“ (в сила за годишни периоди, започващи на или след 
1 януари 2020г.). С изменението на МСФО 16 се предвижда незадължително, временно, 
свързано с COVID-19 оперативно облекчение за лизингополучателите, които се 
възползват от кредитна ваканция по лизинговите плащания, без да се засяга 
значимостта и приложимостта на отчитаната от дружествата финансова информация. 
Съгласно решението на СМСС измененията на МСФО 16 влизат в сила на 1 юни 2020 г., 
като следва да се прилагат със задна дата с цел да се гарантира правна сигурност за 
съответните емитенти и съгласуваност с други счетоводни стандарти, приети с 
Регламент (ЕО) № 1126/2008. При прилагане на облекченията за лизингополучатели, 
този факт трябва да се оповести, както и информация за естество на договорите, за 
които са приложени и сума призната в печалбата или загубата. 

Дружеството не е приложило облекченията за лизингополучатели. 

Следните нови или ревизирани стандарти, нови разяснения и промени към 
съществуващи стандарти, които към отчетната дата са издадени от Съвета по 
международни счетоводни стандарти (СМСС), но все още не са в сила за годишни 
периоди, започващи на 1 януари 2020г. или не са одобрени за прилагане от ЕС и 
съответно не са взети предвид при изготвянето на настоящия финансов отчет: 

МСФО 17 „Застрахователни договори”   –  (в сила за годишни периоди, започващи на 
или след 1 януари 2021 г. (с опция за отлагане за 2023г.) не е приет от ЕК); 

През май 2017 г. СМСС публикува МСФО 17 Застрахователни договори (МСФО 17), 
изчерпателен нов счетоводен стандарт за застрахователни договори, обхващащ 
признаването и оценяването, представянето и оповестяването. След влизането му в 
сила, МСФО 17 ще замени МСФО 4 Застрахователни договори (МСФО 4), който беше 
публикуван през 2005 г. МСФО 17 се прилага към всички видове застрахователни 
договори (т.е. животозастраховане, общо застраховане, пряко застраховане и 
презастраховане), независимо от вида на предприятията, които ги издават, както и по 
отношение на определени гаранции и финансови инструменти с допълнителен, 
негарантиран доход (участие по преценка). Ще се прилагат малко на брой изключения от 
обхвата. Общата цел на МСФО 17 е да осигури счетоводен модел на застрахователните 
договори, който е по-полезен и последователен за застрахователите.  

Изменения в МСФО 10  „Консолидирани финансови отчети“ и МСС 28 „Инвестиции 
в асоциирани и съвместни предприятия“ – относно продажби или апорт на активи 
между инвеститор и негови асоциирани или съвместни предприятия (с отложена 
ефективна дата на влизане в сила, подлежаща на определяне от СМСС). Тези промени 
са насочени към решаването на счетоводното третиране на продажбите или апортите 
на активи между инвеститор и негови асоциирани или съвместни предприятия. Те 
потвърждават, че счетоводното третиране зависи дали продаваните активи или 
апортираните немонетарни активи, конституират или не по същество „бизнес” по 
смисъла на МСФО 3. Ако тези активи като съвкупност не отговарят на определението за 
„бизнес” инвеститорът признава печалба или загуба до процента, съответстващ на дела 
на другите несвързани инвеститори в асоциираното или съвместното предприятие. В 
случаите когато се продават активи или се апортират немонетарни активи, които като 
съвкупност са „бизнес”, инвеститорът признава изцяло печалбата или загубата от 
транзакцията. Тези промени ще се прилагат перспективно. СММС отложи началната 
дата на приложение на тези промени за неопределено време. Ръководството е в процес 
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на проучване, анализ и оценка на ефектите от промените, които биха оказвали влияние 
върху счетоводната политика и върху класификацията и представянето на активите и 
пасивите на дружеството; 

Изменения в МСФО 4 „Застрахователни договори” – (в сила за годишни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2021 г.).  Целта на измененията на МСФО 4 е да се 
преодолеят временните счетоводни последици от различните дати на влизане в сила на 
МСФО 9 Финансови инструменти и предстоящия МСФО 17 Застрахователни договори. 
По-специално с измененията на МСФО 4 се удължава до 2023 г. срокът на действие на 
временното освобождаване от прилагането на МСФО 9, за да се хармонизира датата на 
влизане в сила на МСФО 9 с новия МСФО 17. 

Изменения в МСС 1 „Представяне на финансови отчети“ - (в сила за годишни 
периоди, започващи на или след 1 януари 2020 г. – вероятно отложено за 1 януари 2023 
г.)  

Измененията в МСС 1 Представяне на финансови отчети изясняват, че пасивите се 
класифицират като текущи или нетекущи в зависимост от правата, които съществуват в 
края на отчетния период. Класификацията не се влияе от очакванията на предприятието 
или събитията след датата на отчитане (напр. нарушение на споразумението). 
Измененията също така изясняват какво се има в предвид, когато в МСС 1 се реферира 
към „уреждане“ на пасив. 

Измененията могат да повлияят на класификацията на пасивите, особено за субектите, 
които преди са обмисляли намеренията на ръководството да определи класификацията, 
както и за някои пасиви, които могат да бъдат преобразувани в собствен капитал. 

Те трябва да се прилагат ретроспективно в съответствие с нормалните изисквания в 
МСС 8 Счетоводни политики, промени в счетоводните оценки и грешки. 

През май 2020 г. IASB публикува проект за експозиция, предлагащ да отложи датата на 
влизане в сила на измененията за 1 януари 2023 г. 

Изменения в МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения“ - (в сила за годишни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2022 г.). С изменението в стандарта, се забранява на 
предприятието да приспада от себестойността на даден елемент на ИМС всички 
приходи, получени от продажба на произведени изделия, докато предприятието 
подготвя актива за предвиденото му използване. Той също така изяснява, че 
предприятието „тества дали активът функционира правилно“, когато оценява 
техническите и физическите характеристики на актива. Финансовото представяне на 
актива не е от значение за тази оценка. 

Предприятията трябва да оповестяват отделно сумите на приходите и разходите, 
свързани с произведените артикули, които не са резултат от обичайните дейности на 
предприятието. 

Изменения в МСФО 3 “Бизнес комбинации“ –  (в сила за годишни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2022 г.). Бяха направени незначителни изменения на 
МСФО 3 Бизнес комбинации, за да се актуализират препратките към Концептуалната 
рамка за финансово отчитане и да се добави изключение за признаване на задължения 
и условни задължения в обхвата на МСС 37 Провизии, условни задължения и условни 
активи и Разяснение 21 на КРМСФО — „Налози. Измененията също потвърждават, че 
условните активи не трябва да се признават към датата на придобиване. 
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Изменения в МСС 37 “Провизии, условни пасиви и условни активи“ –  (в сила за 
годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2022 г.). Изменението на МСС 37 
пояснява, че преките разходи за изпълнение на договор включват както допълнителни 
разходи за изпълнение на договора, така и разпределение на други разходи, пряко 
свързани с изпълнението на договорите. Преди да признае отделна провизия за 
обременителен договор, предприятието признава всяка загуба от обезценка, настъпила 
върху активи, използвани при изпълнение на договора. 

Годишни подобрения на МСФО за периода 2018-2020г. (в сила за годишни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2022 г.). Следните подобрения бяха финализирани 
през май 2020г.: 

• МСФО 9 Финансови инструменти - изяснява кои такси трябва да бъдат включени в 
теста за 10% за отписване на финансови пасиви. 

• МСФО 16 Лизинг - изменение на илюстративен пример 13, за да се премахне 
илюстрацията за плащания от лизингодателя, свързани с подобрения на лизинговите 
имоти, за да се премахне всякакво объркване относно третирането на стимулите за 
лизинг. 

• МСФО 1 Приемане на международни стандарти за финансово отчитане за първи път - 
позволява на предприятия, които са оценили своите активи и пасиви по балансови 
стойности, записани в счетоводните регистри на техните предприятия-майки, също да 
измерват всички кумулативни разлики в преизчислението в чуждестранна валута, като 
използват сумите, отчетени от майката. Това изменение ще се прилага и за асоциирани 
и съвместни предприятия, които са предприели същото освобождаване по МСФО 1. 

• МСС 41 Селско стопанство - премахване на изискването за предприятията да 
изключват паричните потоци за данъчно облагане при измерване на справедливата 
стойност по МСС 41. Това изменение има за цел да се приведе в съответствие с 
изискването в стандарта за дисконтиране на паричните потоци на база след данъчно 
облагане. 

Ръководството е в процес на проучване, анализ и оценка на ефектите от направените 
промени в горепосочените стандарти, които не са влезли все още в сила, доколко ще 
окажат влияние върху счетоводната политика и върху стойностите и класификациите на 
активите, пасивите, операциите и резултатите на Дружеството в следващите отчетни 
периоди. 

 (b) Сделки с чуждестранна валута 

Операциите с чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута по обменния 
курс, приложим в деня на извършване на сделката. Парични активи и пасиви, 
деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута по 
заключителния курс в деня на изготвяне на отчета за финансовото състояние  

От 1997 година обменният курс на Българския лев (BGN) е фиксиран към евро (EUR). 
През текущия и предходните периоди, обменният курс е BGN 1.95583 / EUR 1.0. 

 (c) Машини, съоръжения и оборудване 

(i) Първоначално признаване 

Машините, съоръженията и оборудването се отчитат по себестойност при тяхното 
първоначално придобиване.  Цената на придобиване включва покупната цена, 
включително митата и невъзстановимите данъци върху покупката, както и всички преки 
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разходи за привеждането на актива в работно състояние за предвидената му употреба. 
Закупен софтуер, без който е невъзможно функционирането на закупено оборудване, се 
капитализира като част от това оборудване. 

След първоначалното признаване за актив всяка машина, съоръжение и оборудване се 
отчита по себестойност, намалена с натрупаната амортизация и загуби от обезценка. 

Когато в машините и съоръженията се съдържат компоненти с различна 
продължителност на полезен живот, те се отчитат отделно. 

(ii) Последващи разходи 

Възникнали последващи разходи, за да се подмени част от актив от машините, 
съоръженията и оборудването, се капитализират в съответния актив, само когато е 
вероятно предприятието да получи в бъдеще икономически ползи, свързани с тази част 
от актива и разходите могат да бъдат оценени надеждно. Балансовата стойност на 
подменената част се отписва. Разходи за ежедневно обслужване на активите се 
признават в печалби и загуби като разход в момента на възникването им. 

(iii) Амортизации  

Амортизацията се начислява върху амортизируемата сума, която е стойността на 
актива, или сума приета за стойността му, минус остатъчната стойност на актива. 
Амортизацията се начислява в печалби и загуби на база линейния метод въз основа на 
очаквания срок на полезен живот на машините, съоръженията и оборудването, тъй като 
това отразява очаквания начин на консумиране на бъдещите икономически ползи от 
актива. Очакваните срокове на полезен живот са както следва: 

 •  Компютри и периферни устройства -  50%;; 

 (d) Обезценка на нефинансови активи 

Дружеството извършва преглед за обезценка на балансовите стойности на машините, 
съоръженията и оборудването, когато са настъпили събития или са налице промени в 
условията, показващи, че балансовата стойност не може да бъде възстановена. При 
наличие на такива обстоятелства и когато балансовата стойност надвишава очакваната 
възстановима стойност, се отразява намаление на балансовата стойност на активите 
или обектите, генериращи парични постъпления, до възстановимата им стойност. 

Възстановимата стойност на машините, съоръженията и оборудването е по-високата от 
нетната им продажна цена и стойността им в употреба. При оценката на стойността в 
употреба, очакваните бъдещи парични потоци се дисконтират до тяхната настояща 
стойност при прилагане на норма на дисконтиране преди данъци, която отразява 
текущите пазарни оценки за стойността на парите във времето и рисковете, специфични 
за дадения актив. За актив, който в значителна степен не генерира независими парични 
постъпления, възстановимата стойност се определя за генериращия парични 
постъпления обект, към който принадлежи този актив. Загубите от обезценка се 
признават в отчета за всеобхватния доход. 

Към всяка отчетна дата, Дружеството преценява дали съществуват индикации, че 
загубата от обезценка на актив, която е призната в предходни периоди, може вече да не 
съществува или пък да е намаляла. Ако съществуват подобни индикации, Дружеството 
определя възстановимата стойност на актива или на обекта, генериращ парични потоци. 
Загубата от обезценка се възстановява обратно само тогава, когато е настъпила 
промяна в приблизителните оценки, използвани при определяне на възстановимата 
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стойност на актива, след признаването на последната загуба от обезценка. 
Възстановяването на загуба от обезценка е ограничено, така че балансовата стойност 
на актива да не надвишава нито неговата възстановима стойност, нито да не надвишава 
балансовата стойност (след приспадане на амортизация), която щеше да бъде 
определена, ако не е била призната загуба от обезценка за актива в предходните 
години. Възстановяването на загуба от обезценка се признава в отчета за доходите. 

 (e) Финансови инструменти 

Финансови активи 

 (i) Класификация и първоначално измерване 

При първоначално признаване финансов актив се класифицира като оценяван по:  

 • амортизирана стойност (АС),  

 • по справедлива стойност през печалби или загуби (ССППЗ). 

Финансовите активи не се рекласифицират след тяхното първоначално признаване, 
освен ако Дружеството промени бизнес модела за управление на финансови активи, в 
който случай всички засегнати финансови активи се рекласифицират от първия ден на 
първия отчетен период, следващ промяната в бизнес модела.  

Финансов актив се оценява по амортизирана стойност, ако отговаря и на двете условия 
и не е определен по ССППЗ: 

 • държи се в бизнес модел, чиято цел е активите да бъдат държани, за да се съберат 
договорните парични потоци; и 

 • съгласно договорните условия на финансовия актив на конкретни дати възникват 
парични потоци, които са единствено плащания по главница и лихва върху 
непогасената сума на главницата. 

 Търговски вземания  

Търговските вземания са суми, дължими от клиенти за продадени стоки или услуги, 
извършени в обичайната дейност на дружеството. Обикновено са със срок за уреждане 
в рамките на 30 дни и следователно всички са класифицирани като текущи. Търговските 
вземания се признават първоначално в размера на безусловната сума за получаване, 
освен ако не съдържат значителни финансови компоненти, тогава те са признават по 
справедлива стойност. Дружеството държи търговските вземания с цел събиране на 
договорните парични потоци и следователно ги оценява впоследствие по амортизирана 
стойност, използвайки метода на ефективния лихвен процент. 

 Други вземания 

Тези суми обикновено произтичат от сделки извън обичайната оперативна дейност на 
дружеството. Лихви могат да се начисляват на база пазарните лихвени нива, когато 
срокът на погасяване надвишава шест месеца. Обикновено обезпечението не се 
получава. Нетекущите други вземания са дължими и дължими в рамките на три години 
след края на отчетния период. 

Всички финансови активи, които не се класифицират като измервани по амортизирана 
стойност, както е описано по-горе, се измерват по ССППЗ. Това включва всички 
деривативни финансови активи. При първоначалното признаване Дружеството може 
еднократно да определи финансов актив, който иначе отговаря на изискванията да бъде 



  Грийн Таун Проджектс АД 
  Индивидуален финансов отчет 

  за годината, завършваща на 31.12.2020 

  Всички суми са  в хиляди лева, освен ако не е оповестено друго  

  Страница 39 от 59 

измерван по амортизирана стойност или по ССДВД като ССППЗ, ако това ще елиминира 
или значително ще редуцира счетоводните несъответствия, които иначе биха 
възникнали. 

Финансови активи – Оценка на бизнес модела 

Дружеството прави оценка на целите на бизнес модела, по който даден финансов актив 
се държи на ниво портфейл, тъй като това най-добре отразява начина, по който се 
управлява бизнеса и се предоставя информация на ръководството. Иформацията, която 
се взема под внимание включва: 

 • посочените политики и цели на портфейла и действието на тези политики на 
практика. Включително дали стратегията на ръководството се фокусира върху 
получаване на договорния лихвен доход, поддържане на определен профил на 
лихвения процент, съпоставяне на продължителността на финансовите активи с 
продължителността на всякакви свързани задължения или очаквани парични потоци 
или реализиране на парични потоци чрез продажба на активите; 

 • как се оценява и отчита дейността на портфейла пред ръководството на 
Дружеството; 

 • рисковете, които засягат представянето на бизнес модела (и финансовите активи, 
държани в рамките на този бизнес модел) и как се управляват тези рискове; 

 • как се компенсират управителите на бизнеса - напр. дали компенсацията се основава 
на справедливата стойност на управляваните активи или на събраните договорни 
парични потоци;и 

 • честотата, обема и периода на продажбите на финансови активи в предходни 
периоди, причините за такива продажби и очакванията за бъдещи продажби. 

Прехвърлянето на финансови активи на трети страни в сделки, които не отговарят на 
условията за отписване, не се считат за продажби за тази цел, в съответствие с 
продължаващото признаване на активи от Дружеството. 

Финансовите активи, които се държат за търгуване или се управляват и чието 
изпълнение се оценява на база справедливата стойност, се оценяват на база ССППЗ. 

 (ii) Последащо оценяване 

Финансови активи -  Последващо измерване и печалби и загуби 

Финансови активи, 
отчетени по ССППЗ 

Тези активи се оценяват впоследствие по справедлива 
стойност. Нетните печалби и загуби, включително доходи 
от лихви и дивиденти, се признават в печалбата или 
загубата, освен за деривативите определени за 
хеджиращи инструменти, за които се прилага отчитане на 
хеджирането. 

Финансови активи по 
амортизирана 
стойност 

Тези активи се оценяват впоследствие по амортизирана 
стойност, като се използва метода на ефективната лихва. 
Амортизираната стойност се намаля със загубите от 
обезценка. Приходите от лихви, печалбите и загубите от 
валутно-курсови разлики и обезценката се признават в 
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печалбата или загубата. Всяка печалба или загуба от 
отписване се признава в печалбата или загубата. 

 

 (iii) Отписване 

Дружеството отписва финансов актив, когато договорните права върху паричните 
потоци от финансовия актив изтичат или когато се прехвърлят правата за получаване на 
договорните парични потоци от сделка, при която по същество всички рискове и ползи 
от собствеността върху финансовия актив са прехвърлени или при която Дружеството 
не прехвърля и не запазва по същество всички рискове и изгоди от собствеността, нито 
запазва контрол върху финансовия актив. 

Дружеството сключва сделки, при които прехвърля активи, признати в отчета за 
финансовото състояние, но запазва всички или почти всички рискове и ползи от 
прехвърлените активи. В тези случаи прехвърлените активи не се отписват. 

 

Финансови пасиви  

 (i) Класификация, последващо измерване и печалби и загуби 

Финансовите пасиви се класифицират по амортизирана стойност или по ССППЗ. 
Финансовият пасив се класифицира по ССППЗ, ако е класифициран като държан за 
продажба, като дериватив или обозначен като такъв при първоначалното признаване. 
Финансовите пасиви по ССППЗ се измерват по справедлива стойност, а нетните 
печалби и загуби, включително разходите за лихви, се признават в печалбата или 
загубата. Другите финансови пасиви впоследствие се оценяват по амортизирана 
стойност, като се използва метода на ефективната лихва. Разходите за лихви и 
валутните печалби и загуби се признават в печалбата или загубата. Всяка печалба или 
загуба от отписване също се признава в печалбата или загубата. Виж Бележка 43 (о) (х) 
за финансови пасиви, определени като хеджиращи инструменти. 

 (ii)  Отписване 

Дружеството отписва финансов пасив, когато договорните задължения са изпълнени, 
анулирани или изтекли. Дружеството също така отписва финансов пасив, когато 
неговите условия се променят и паричните потоци от модифицирания пасив са 
съществено различни, като в този случай се признава нов финансов пасив по 
справедлива стойност, който се базира на променените условия. 

При отписване на финансов пасив разликата между балансовата стойност и платеното 
възнаграждение (включително всички прехвърлени непарични активи или поети 
задължения) се признава в печалбата или загубата. 

При сделки, при които Дружеството нито запазва, нито прехвърля рисковете и изгодите, 
свързани с финансов актив, последният се отписва от отчета за финансовото състояние 
тогава и само тогава, когато Дружеството е загубило контрол върху него. Правата и 
задълженията, които Дружеството запазва в тези случаи се отчитат отделно като актив 
или пасив. При сделки, при които Дружеството запазва контрол върху актива, неговото 
отчитане в отчета за финансовото състояние продължава, но до размера определен от 
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степента, до която Дружеството е запазило участието си в актива и носи риска от 
промяна в неговата стойност. 

 

Компенсирано представяне 

Финансовите активи и финансовите пасиви се компенсират и нетната сума се представя 
в отчета за финансовото състояние, тогава и само тогава, когато Дружеството има 
законово право да компенсира сумите и възнамерява или да ги уреди на нетна база, или 
да реализира актива и да уреди пасива едновременно. 

 

Обезценка на недеривативни финансови активи 

Дружеството признава провизия за очаквани кредитни загуби (ОКЗ) за всички дългови 
инструменти, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата. 
ОКЗ се базират на разликата между договорните парични потоци, дължими съгласно 
условията на договора, и всички парични потоци, които Дружеството очаква да получи, 
дисконтирани с доближение до първоначалния ефективен лихвен процент. Очакваните 
парични потоци включват паричните потоци от продажбата на държаното обезпечение 
или други кредитни подобрения, които представляват неразделна част от условията на 
договора. 

ОКЗ се признават на два етапа. За кредитни експозиции, за които не е налице 
значително повишение на кредитния риск от първоначалното признаване, ОКЗ се 
провизират за кредитни загуби, които възникват в резултат на събития по неизпълнение, 
които са възможни през следващите 12 месеца (12-месечни ОКЗ). За кредитни 
експозиции, за които е налице значително повишение на кредитния риск от 
първоначалното признаване, провизия за загуба се изисква по отношение на кредитните 
загуби, очаквани през оставащия срок на експозицията, независимо от момента на 
възникване на неизпълнението (ОКЗ за целия срок на инструмента). 

Към всяка отчетна дата то определя дали дълговият инструмент се преценява като 
такъв с нисък кредитен риск, като използва цялата разумна и аргументирана 
информация, която е достъпна без извършване на излишни разходи или усилия. При 
тази оценка Дружеството преразглежда вътрешния кредитен рейтинг на дълговия 
инструмент. В допълнение Дружеството преценява дали съществува значително 
увеличение на кредитния риск, когато плащанията по договора са в просрочие над 180 
дни. 

Дружеството счита даден финансов инструмент за такъв в неизпълнение, когато 
договорните плащания са в просрочие в продължение на 360 дни. В определени случаи 
обаче то може да разглежда даден финансов актив като такъв в неизпълнение, когато 
вътрешна или външна информация предоставя индикация, че е малко вероятно 
Дружеството да получи пълния размер на неиздължените суми по договора, преди да се 
вземат под внимание каквито и да било кредитни подобрения, държани от него. 
Финансови активи се отписват, когато не съществува разумно очакване за събиране на 
паричните потоци по договора. 

Загуби от обезценка на финансови активи измерени по амортизирана стойност се 
приспадат от брутаната балансова стйност на активите. За дългови ценни книжа по 
ССДВД, загубата от обезценка се отразява в печалбата или загубата и се признава в 
ДВД. 
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 Търговски вземания и договорни активи 

Дружеството прилага опростения подход на МСФО 9 за измерване на очакваните 
кредитни загуби, при които се начислява обезценка за очаквани загуби през целия живот 
за всички търговски вземания и договорни активи. 

За измерване на очакваните кредитни загуби, търговските вземания и договорните 
активи са групирани въз основа на споделените характеристики на кредитния риск и 
дните с просрочие. Договорните активи се отнасят до неизвършената работа и имат 
същите рискови характеристики като търговските вземания за същите видове договори. 
Поради това дружеството определя, че очакваните кредитни загуби за 2020 г. на 
търговските вземания са разумно приближение на кредитните загуби за договорните 
активи. 

Дружеството признава в печалбата или загубата — като печалба или загуба от 
обезценка, размера на очакваните кредитни загуби (или обратно им възстановяване). 
Когато корективът за очаквани кредитни загуби е признат през друг всеобхватен доход, 
всяка корекция в него се признава в друг всеобхватен доход.  

Не са извършвани промени в методологията и предположенията, на които Дружеството 
е базирало своите изчисления на очакваните кредитни загуби, Дружеството обаче е 
включило приблизителни оценки, предположения и преценки, специфични за 
отражението на Covid-19. 

Влиянието на COVID-19 пандемията върху възстановимостта на вземанията беше 
анализирано. Докато методологиите и предположенията, използвани в базовите 
изчисления на очакваните кредитни загуби остават непроменени спрямо тези, 
приложени през предходната финансова година, Дружеството е включило 
приблизителни оценки, предположения и преценки, специфични за отражението на 
пандемията от Covid-19. При изготвянето на тези приблизителни оценки Дружеството е 
взело под внимание бизнеса, в който работи, възрастовата структура на своите 
вземания и тяхната съпоставимост с предходния период, сочеща липсата на значително 
влошаване в ликвидната позиция на неговите клиенти, както и липсата на удължаване 
на кредитните срокове спрямо тези, прилагани през предходния период. Въпреки че не 
са установени съществени проблеми, свързани с възстановимостта, налице е риск 
икономическият ефект на COVID-19 пандемията да бъде по-дълбок или по-
продължителен от очакваното, което би могло да доведе до по-високи кредитни загуби 
от тези, моделирани при базовия случай. 

 

 (d) Инвестиции в дъщерни дружества 

В индивидуалния финансов отчет на Дружеството, инвестициите в дъщерни 
предприятия са оценени по цена на придобиване, намалена със загуби от обезценка (в 
съответствие с МСС 27, пар. 10 (а)). Инвестициите в дъщерни предприятия се отписват 
и нетният резултат (постъпления от освобождаване минус балансова стойност на 
инвестицията) се признава в печалбата или загубата за периода, когато Дружеството 
загуби контрол върху съответното дружество, в което е инвестирало.. 

 (e) Основен капитал 

Регистрираният капитал на Дружеството е записан по историческата цена на неговото 
записване. 
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 (f) Отчитане на лизинговите договори 

На датата на влизане на договора в сила Дружеството преценява дали договорът 
представлява или съдържа лизинг. А именно, дали договорът прехвърля правото да се 
контролира използването на идентифицирания актив за определен период от време. 

Дружеството като лизингополучател 

Дружеството прилага единен подход за признаване и оценяване на всички лизинги, с 
изключение на краткосрочните лизинги (т.е. лизинги със срок на лизинговия договор до 
12 месеца) и лизингите на активи с ниска стойност. Дружеството признава задължения 
по лизинги за плащане на лизинговите вноски и активи с право на ползване, 
представляващи правото на ползване на активите. 

Активи с право на ползване 

Дружеството признава активи с право на ползване от началната дата на лизинга (т.е. 
датата, на която основният актив е на разположение за употреба). Активите с право на 
ползване се оценяват по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и 
загуби от обезценка, и коригирана с всяка преоценка на лизинговите задължения. 
Цената на придобиване на активите с право на ползване включва сумата на признатите 
задължения по лизинга, понесените първоначални преки разходи и лизинговите 
плащания, извършени на или преди началната дата на лизинга, приблизителна оценка 
на разходите, които ще бъдат понесени от лизингополучателя при демонтажа и 
преместването на актива, възстановяване на площадката, върху която се намира той 
или възстановяване на актива до състоянието, което се изисква съгласно условията на 
лизинга, намалени с каквито и да било получени стимули по лизинга.  

Ако в края на срока на лизинга собствеността върху лизинговия актив се прехвърля към 
Дружеството, или цената на придобиване отразява упражняването на опция за 
закупуване, амортизацията се изчислява като се използва очакваният срок на полезния 
живот на актива. 

Активите с право на ползване са предмет и на обезценка.  

Задължения по лизинги 

От началната дата на лизинга Дружеството признава задължения по лизинги, оценени 
по сегашната стойност на лизинговите плащания, които ще бъдат извършени за срока 
на лизинга. Лизинговите плащания включват фиксирани вноски (включително фиксирани 
плащания по същество), намалени с каквито и да било подлежащи на получаване 
стимули по лизинга, променливи лизингови плащания, които зависят от индекс или 
лихвен процент, както и суми, които се очаква да бъдат платени по гаранции за 
остатъчна стойност. Лизинговите плащания включват също цената на упражняване на 
опция за закупуване, за която в разумна степен е сигурно, че ще бъде упражнена от 
Дружеството, както и плащания на неустойки за прекратяване на лизинга, ако срокът на 
лизинга отразява упражняването от страна на Дружеството на опция за прекратяване. 

Променливи лизингови плащания, които не зависят от индекс или лихвен процент, се 
признават като разходи (освен ако не бъдат извършени за производството на 
материални запаси) през периода, в който възникне събитието или условието, което 
задейства плащането. 

При изчислението на сегашната стойност на лизинговите плащания Дружеството 
използва вътрешно присъщ лихвен процент по заеми на началната дата на лизинга, тъй 
като заложеният в лизинга лихвен процент не може да бъде надеждно определен. След 
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началната дата размерът на лизинговите задължения се увеличават с лихвата и се 
намаляват с извършените лизингови плащания. В допълнение балансовата стойност на 
лизинговите задължения се преоценява, ако е налице модификация, промяна в срока на 
лизинга, промяна в лизинговите плащания (например, промени в бъдещите плащания в 
резултат на промяна в индекса или лихвения процент, използван за определяне на тези 
лизингови плащания) или промяна в оценката на опцията за закупуване на основния 
актив. 

Краткосрочни лизинги и лизинги на активи с ниска стойност 

Дружеството прилага освобождаването от признаване на краткосрочни лизинги по 
отношение на краткосрочните си лизинги, чийто лизингов срок е 12 месеца или по-малко 
от началната дата и които не съдържат опция за закупуване. То прилага и 
освобождаването от признаване на лизинги на активи с ниска стойност за лизингите на 
офис оборудване, което се счита за такова с ниска стойност. Лизинговите плащания по 
краткосрочни лизинги и лизинги на активи с ниска стойност се изписват като разход на 
линейна база за срока на лизинга. 
 

 (g) Доходи на персонала 

Краткосрочните доходи на персонала включват заплати, възнаграждения, вноски за 
социално осигуряване и годишни компенсируеми отпуски на служителите, които се 
очаква да бъдат изцяло уредени в рамките на 12 месеца след края на отчетния период. 
Когато Дружеството получи услугата, те се признават като разход за персонала в 
печалбата или загубата. Краткосрочните доходи на персонала се оценяват по 
недисконтираната сума на очакваните за уреждане разходи.  

За целите на Политиката за възнагражденията на Дружеството, постоянни 
възнаграждения са всички плащания или други облаги, които са определени 
предварително и не зависят от постигнатия резултат, а променливи възнаграждения са 
всички допълнителни плащания или други облаги, които се определят и изплащат в 
зависимост от постигнатия резултат или от други договорно определени условия. 

Изплащаното възнаграждение съответства на  вида на предоставяните професионални 
услуги; нивото на образование на служителя; нивото в корпоративната структура, което 
заема; професионалния опит; наложените ограничения (забрана за извършване на 
определена дейност или действие, несъвместимост за заемане на длъжност по 
допълнително правоотношение и др.). 

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, се определя от Общото 
събрание на акционерите на дружеството. Изпълнителния директор на дружеството 
формират конкретния размер на възнагражденията на всички служители от всички нива 
на организационната структура на дружеството и от всички категории, определени 
Политиката. 

Дружеството формира единствено постоянно възнаграждение, което се определя в 
сключените договори. Не се формира и не се изплаща променливо възнаграждение. В 
постоянното възнаграждение се включва:  

 основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба 
и прилаганата система на заплащане на труда; 

 допълнителни трудови възнаграждения с непостоянен характер, в предвидените в 
Кодекса на труда, в наредбата или в друг нормативен акт извънредни случаи, като 
например за извънреден труд;  
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 други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт; 

 възнаграждения по договори за управление и други нетрудови договори – 
плащане, установено в индивидуалния договор, което не е поставено в пряка 
зависимост от оценката за изпълнението на дейността. 

Дружеството не се възползвало от извънредна държавна помощ. 

Пенсионни и други задължения към персонала 

При прекратяване на трудовото правоотношение на служителите се изплащат 
обезщетения в случаите, по реда и в размерите, определени в Кодекса на труда. 

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. 

Краткосрочните доходи на служителите, включително и полагаемите се отпуски, са 
включени в текущи пенсионни и други задължения към персонала по недисконтирана 
стойност, която Дружеството очаква да изплати в резултат на тяхното неизползване.  
 

 (h) Признаване на приходи 

Дружеството признава приходи, за да отрази прехвърлянето на обещаните с договора 
услуги на клиенти, в размер, който отразява възнаграждението, на което Дружеството 
очаква да има право в замяна на прехвърлените стоки или услуги. 

Прехвърлянето на услугите се основава на концепцията за прехвърляне на контрола 
върху тях, способността да се ръководи използването на актива и да се получават по 
същество всички останали ползи от него. Контролът включва и способността за 
предотвратяване на това други дружества да ръководят използването на актива и 
получаването на ползи от него. 

Приходите от договори с клиенти се признават, както следва: 

 в течение на времето по начин, който отразява извършаната от Дружеството 
работа по договора; 

 в определен момент, когато се прехвърля контролът върху услугите на клиента. 

 Приходите от договори с клиенти се признават на база 5-етапен модел за 
признаване, като разграничение се прави в следните две насоки според момента 
на удовлетворяване на задължението за изпълнение: 

o задължение за изпълнение (прехвърляне на контрол) в течение на времето 
– в този случай приходите се признават постепенно, следвайки степента на 
прехвърляне на контрола върху стоките или услугите на клиента; 

o за изпълнение, удовлетворено (прехвърлен контрол) в определен момент – 
клиентът получава контрол върху стоките или услугите в определено време 
и приходите се признават изцяло наведнъж. 

Приходи от лихви 

Приходите от лихви се отчитат като се използва метода на ефективния лихвен процент, 
представляващ процентът, който точно дисконтира очакваните бъдещи парични 
плащания за очаквания срок на финансовия инструмент или за по-кратък период, когато 
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е уместно, до балансовата стойност на финансовия актив. Приходът от лихви се 
включва във финансовия приход в отчета за доходите. 

Приходите от лихви се изчисляват чрез прилагане на ефективния лихвен процент върху 
брутната балансова стойност на финансовите активи, с изключение на финансовите 
активи, които впоследствие са обезценени. За тях се прилага ефективен лихвен процент 
върху нетната балансова стойност на финансовия актив (след приспадане на 
компенсацията за загуба). 
 

 (i) Разходи 

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база 
принципите на начисляване и съпоставимост, и до степента, до която това не би довело 
за признаване на активи/пасиви, които не отговарят на определенията за такива 
съгласно МСФО. 

Предплатените разходи се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през 
който договорите за които се отнасят, се изпълняват. 

Финансовите разходи се представят отделно в отчета за всеобхватния доход (в 
печалбата или загубата за годината) и се състоят от: банкови такси и лихви. 

 (j) Данъци 

Текущ данък върху доходите 

Текущите данъчни активи и пасиви за текущия и предходни периоди се признават по 
сумата, която се очаква да бъде възстановена от или платена на данъчните власти. При 
изчисление на текущите данъци се прилагат данъчните ставки и данъчните закони, 
които са в сила или са в значителна степен приети към отчетната дата. Ръководството 
анализира отделните позиции в данъчната декларация, за които приложимите данъчни 
разпоредби са предмет на тълкуване и признава провизии, когато това е уместно. 

Текущите данъци се признават директно в собствения капитал или в другия всеобхватен 
доход, когато данъкът се отнася до статии, които са били признати директно в 
собствения капитал или в другия всеобхватен доход. 

Отсрочен данък върху доходите 

Отсрочените данъци се признават по балансовия метод за всички временни разлики 
към отчетната дата, които възникват между данъчната основа на активите и пасивите и 
техните балансови стойности. 

Отсрочени данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики: 

 освен до степента, до която отсроченият данъчен пасив възниква от 
първоначално признаване на актив или пасив от дадена сделка, която не е 
бизнес комбинация и не влияе нито върху счетоводната печалба, нито върху 
данъчната печалба или загуба към момента на извършване на сделката; и 

 за облагаеми временни разлики, свързани с инвестиции в дъщерни дружества, 
асоциирани предприятия и участия в съвместни предприятия, освен до степента, 
до която Дружеството е в състояние да контролира времето на обратното 
проявление на временната разлика и съществува вероятност временната 
разлика да не се прояви обратно в предвидимо бъдеще. 
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Активи по отсрочени данъци се признават за всички намаляеми временни разлики, 
пренесени неизползвани данъчни кредити и неизползвани данъчни загуби, до степента, 
до която е вероятно да е налице облагаема печалба, срещу която да бъдат използвани 
намаляемите временни разлики, пренесените неизползвани данъчни кредити и 
неизползваните данъчни загуби: 

 освен ако отсроченият данъчен актив възниква от първоначално признаване на 
актив или пасив от дадена сделка, която не е бизнес комбинация и не влияе нито 
върху счетоводната печалба, нито върху данъчната печалба или загуба към 
момента на извършване на сделката; и  

 за намаляеми временни разлики, свързани с инвестиции в дъщерни дружества, 
асоциирани предприятия и участия в съвместни предприятия, отсрочен данъчен 
актив се признава единствено до степента, до която има вероятност временната 
разлика да се прояви обратно в обозримо бъдеще и да бъде реализирана 
облагаема печалба, срещу която да се оползотвори временната разлика. 

Дружеството извършва преглед на балансовата стойност на отсрочените данъчни 
активи към всяка отчетна дата и я намалява до степента, до която вече не е вероятно да 
бъде реализирана достатъчна облагаема печалба, която да позволява целия или част 
от отсрочения данъчен актив да бъде възстановен. Непризнатите отсрочени данъчни 
активи се преразглеждат към всяка отчетна дата и се признават до степента, до която е 
станало вероятно да бъде реализирана бъдеща облагаема печалба, която да позволи 
отсрочения данъчен актив да бъде възстановен. 

Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват по данъчните ставки, които се очаква 
да бъдат в сила за периода, в който активът се реализира или пасивът се уреди, въз 
основа на данъчните ставки (и данъчни закони), действащи или влезли в сила, в 
значителна степен, към отчетната дата. 

Отсрочените данъци, свързани със статии, признати извън печалбата или загубата, се 
признават извън печалбата или загубата. Отсрочените данъци се признават в 
зависимост от свързаната с тях сделка или в другия всеобхватен доход, или директно в 
собствения капитал. 

Дружеството компенсира отсрочени данъчни активи и пасиви само тогава, когато има 
законово право да приспада текущи данъчни активи срещу текущи данъчни пасиви и 
отсрочените данъчни активи и пасиви се отнасят до данъци върху дохода, наложени от 
един и същ данъчен орган за едно и също данъчнозадължено предприятие. 

Данък върху добавената стойност (ДДС) 

Приходите, разходите и активите се признават нетно от ДДС, с изключение на случаите, 
когато: 

 ДДС, възникващ при покупка на активи или услуги не е възстановим от 
данъчните власти, в който случай ДДС се признава като част от цената на 
придобиване на актива или като част от съответната разходна позиция, както 
това е уместно; и 

 вземанията и задълженията, които се отчитат с включен ДДС. 

Нетната сума на ДДС, възстановима от или дължима на данъчните власти, се включва в 
стойността на вземанията или задълженията в отчета за финансовото състояние. 
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 5. Разходи за външни услуги 

 

  31.12.2020 31.12.2019 

Такси ЦД, БФБ, КФН   5  6

Консултантски и други професионални услуги   -  11

Граждански договори   9  10

Одит   6  1

Наем   1  -

   21  28

Ръководството на дружеството счита, че съществуват основания за прилагане на 
параграфи Б3-Б8, от МСФО 16, в резултат на което разходите за наем не са 
рекласифицирани като дълготраен актив. 

 
 6. Разходи за персонала 

  31.12.2020 31.12.2019 

    

Разходи за заплати   7  4

Задължителни социални осигуровки и надбанки   1  -

  8  4

 

Назначеният по трудов договор персонал към 31.12.2020 е 1 човек (2019: 1). 

 

 7. финансови приходи и разходи  

Финансови разходи 

  31.12.2020 31.12.2019 

    

Банкови такси и комисионни   1  1

   1 1 

 

Финансови приходи 

  31.12.2020 31.12.2019 

Приходи от лихви  1 - 

Изменение на справедлива стойност на държани за 
търгуване финансови активи 

  50 - 

  51 - 
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 8. Разходи да данъци  

Приложимата ставка на данъка върху доходите за 2020 г. е 10% (2019 г.: 10%). През 

2021 г. приложимата данъчна ставка е 10 %.  

 За годината, завършваща на 31.12.2020 година, Дружеството е реализирало печалба. 

За целите на данъчното облагане счетоводния финансов резултат е намален с данъчни 

загуби с право на пренасяне и данъчния финансов резултат е нула. 

Дружеството не е признало отсрочени данъчни активи по отношение на данъчната 

загуба с право на приспадане. Непризнатите активи по отсрочени данъци са 

несъществени. Данъчната загуба с право на пренасяне, може да бъде приспадана от 

бъдещи облагаеми печалби в рамките на пет години, следващи годината на нейното 

възникване. 

 
 9. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 

 

 Компютри Общо 
Отчетна стойност   

Салдо на 31.12.2019 г.  2  2

Придобити  - - 

Салдо на 31.12.2020 г.  2  2

   

Амортизация и загуба от обезценка   

 
Салдо на 31.12.2018 г. 

 -  -

Разход за периода  1  -

 
Салдо на 31.12.2019 г. 

1  -

   

Отчетна стойност   

 
Салдо на 31.12.2018 г. 

 -  -

 
Салдо на 31.12.2019 г. 

1  2

 
 10. Инвестиции в дъщерни предприятия 

През 2019 година Дружеството е учредило свое дъщерно предприятие. Дъщерното 

дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорнст със седалище и адрес на 

управление в София, България. През 2020 г. Дъщерното дружество не е извършвало 

активна дейност. 

 % от 
капитала 

Към 
31.12.2020 г. 

% от 
капитала 

Към 
31.12.2019 г. 

     

Грийн Инвестмънт Проджектс ЕООД  100%  2 805  100%  2 805

   2 805   2 805



  Грийн Таун Проджектс АД 
  Индивидуален финансов отчет 

  за годината, завършваща на 31.12.2020 

  Всички суми са  в хиляди лева, освен ако не е оповестено друго  

  Страница 50 от 59 

 

На този етап ръководството счита, че няма индикации за обезценка на инвестицията в 

дъщерното предприятие. 

 11.  Търговски вземания 

 31.12.2020 31.12.2019 

   

Вземания по предоставени заеми 41 - 

 41 41 

Дружеството има вземане по Договор за заем от дъщерно дружество “Грийн 

Инвестмънтс Проджектс“ ЕООД в размер на 40 хил. лв. и начислени лихви 1 хил.лв., при 

лихвен процент 3,50 % на годишна база. Падеж -  15.05.2021 г.. 

  

 12. Други текущи финансови активи 

 31.12.2020 31.12.2019 

   

Финансови активи чрез справедлива стойност в печалби и 
загуби 

 386  98

 386  98

През годината Дружеството е инвестирало част от свободните си парични средства в 

акции на Български публични компании. 

Повече информация по отношение на оценката на справедливата стойност на 

притежаваните дялове и акции и експозицияна на Дружеството към кредитен и валутен 

риск е оповестена в прил. 16 и прил.17. 

 
 13. Парични средства и еквиваленти 

 31.12.2020 31.12.2019 

Безсрочни банкови депозити  818  1 127

 818  1 127

Към 31.12.2020 г. справедливата стойност на паричните средства и краткосрочни 

депозити е  818 хил. лв. (2019 г.: 1127 хил. лв.). 
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 14. Записан капитал 

Към 31.12.2020 г., записаният капитал на Дружеството е в размер на 4,059 хил лв, 

разпределен на 4,059,000 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на 

глас с номинална стойност от 1 лв всяка. 

 

Към 31.12.2020 г. Акционери в дружеството са 

 % от 
капитала 

Брой 
притежавани 

акции 

Към 
31.12.2020 

г. 

% от 
капитала 

Брой 
притежавани 

акции 

Към 
31.12.2019 

г. 

235 HOLDINGS LIMITED 15,29%  620 673  620 673  45,49%  1 846 436  1 846 436

Други  лица 84,71%  3 438 327  3 438 327  54,51%  2 212 564  2 212 564

  100,00%  4 059 000  4 059 000  100,00%  4 059 000  4 059 000

 

Към 31.12.2020, няма други акционери които да притежават повече от 5% от капитала на 

Дружеството. 

Основен доход на акция 

Доходът на акция се изчислява като се раздели нетната печалба за периода, 

съответстваща на притежателите на обикновени акции на средно-претегления брой 

обикновени акции за периода. Изчисленията са направени както следва: 

 31.12.2020 31.12.2019 

Печалба/(Загуба) за периода  20  (33)

Средно - претеглен брой акции  4 059  2 055

Основен доход на акции 0,005  (0,016)

 

Средно-претегленият брой акции за годината е изчислен както следва: 

 31.12.2020 31.12.2019 

Издадени акции в началото на периода  4 059 000  50 000

Издадени акции през годината  -  4 009 000

Брой акции в края на периода  4 059 000  4 059 000

Средно-претеглен брой  4 059 000  2 054 500
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 15. Търговски и други задължения 

 31.12.2020 31.12.2019 

Задължения към персонала  1  1

Задължения към бюджета  -  1

Задължения по гаранции от членове на СД  5  5

 6  7

 
 16. Финансови инструменти 

 (a) Счетоводни класификации и справедливи стойности 

Таблицата показва балансовите и справедливите стойности на финансовите активи и 

финансовите пасиви, включително нивата им в йерархията на справедливите стойности. 

Не е включена информация за справедливите стойности ако балансовата стойност е 

разумно приближение на справедливата стойност. 

31/12/2019 Балансова стойност  Справедли-
ва ст-ст 

Справедли-
ва ст-ст 

 по 

ССПЗ 

По 
амортизируема 

ст-ст 
Ниво 2 Ниво 3 Общо  Ниво 2 Ниво3 

Финансови активи, оценявани по 
справедлива стойност 

       

Акции 283  - 283 283 - 283 

Дялове в договорен фонд  103  - 103 -  103 103 - 

 386  - 103 283 386 103 283 

Финансови активи, които не се 
оценява по справедлива стойност 

       

Парични средства и еквиваленти  -  818   - 818   -

  - 818   - 818   -

Финансови пасиви, които не се 
оценяват по справедлива стойност 

       

Задължения към персонала  -  -   -  (6)   -

  -  -   -  (6)   -

 

31/12/2019 Балансова стойност  Справедли-
ва ст-ст 

 
по ССПЗ 

По 
амортизируема 

ст-ст 

Други 
финансови 

пасиви 
Общо  Ниво 2 
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Финансови активи, оценявани по 
справедлива стойност 

     

      

Дялове в договорен фонд  98  -  -  98  98

  98  -  -  98  98

Финансови активи, които не се 
оценява по справедлива стойност 

     

Парични средства и еквиваленти  -  1 127  -  1127  -

  -  1 127  -  1127  -

Финансови пасиви, които не се 
оценяват по справедлива стойност 

     

Задължения към персонала  -  -  (6)  (6)  -

  -  -  (6)  (6)  -

 

Измененията в ниво 3 от йерархията на справедливите стойности за 2020 годината по 

видове ценни книжа са както следва: 

 Акции 

Салдо 01.01.2020 г.  
Покупки 239 

Продажби  

Прехвърляния от/към ниво 3   

Печалби и загуби признати в текущия резултат 44 

Салдо 31.12.2020 г. 283 

 

 (i) Техника на оценка и значими ненаблюдаем входящи данни 

Притежаваните от Дружеството капиталови инвестиции, представляващи акции или 

дялове в капитала на други дружества и предприятия са регистрирани за търговия на 

българската фондова борса и се търгуват на капиталовия пазар се оценяват 

последващо по справедлива стойност, като политиката на оценяване предвижда 

използване предимно на значима ненаблюдаема изходна информация и данни 

дотолкова, доколкото релевантна за подобен тип дружества наблюдаема информация 

няма на разположение (Ниво 3).  

При  първоначалното признаване, финансовите активи се признават по цена на 

придобиване, която се счита за индикатор на справедливата стойност към датата на 

сделката. За определяне на справедливата стойност към края на отчетния период 

Дружеството използва различни техники на оценка, които са най-подходящи за 

конкретната инвестиция, като се вземат предвид следните фактори: 
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  Приложимост на съответната техника към дадения отрасъл, в който оперира 

дружеството, в което е инвестирано и към стответните пазарни условия; 

  Сравнимостта на дружеството и детайлите на сделката; 

  Етапът на развитие на дружеството; 

  Възможността на дружеството, в което е инвестирано да генерира достатъчно 

печалби или положителен паричен поток; 

  Други фактори, които са спецефични за оценяваното дружество.   

За тези активи и пасиви, които се оценяват по справедлива стойност във финансовите 

отчети на повтаряема база, дружеството прави преценка към датата на всеки отчет 

дали е необходим трансфер в нивата на йерархия на справедливата стойност на даден 

актив или пасив в зависимост от разполагаемите и използваните към тази дата входящи 

данни.  

В дружеството са разработени вътрешни правила и процедури за измерването на 

справедливата стойност на различните видове активи и пасиви. 

Оценки на справедливата стойност подлежат на преглед и одобрение от изпълнителния 

директор и Съвета на директорите на дружеството. 

Следната таблица представя техниките за оценяване, използвани при оценяването на 

справедливите стойности на инвестиции в дялове от договорни фондове към 31.12.2020 

(Ниво 2), както и използваните значими ненаблюдаеми входящи данни. 

 

Вид Техника на 
оценяване 

Значими 
ненаблюдаеми 
входящи данни 

Взаимовръзка между 
значими ненаблюдаеми 
входящи данни и  
оценената справедлива 
стойност 

Дялове в договорни 
фондове 

Чистата 
стойност на 
активите на 
фонда 

неприложимо Неприложимо 

 

 
 17. Управление на финансовия риск 

Дружеството има експозиция към следните рискове от употребата на финансови 

инструменти: 

 • кредитен риск; 
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 • ликвиден риск; 

 • пазарен риск. 

Общи положения на управление на риска 

Съветът на директорите носи отговорността за установяване и управление на 

рисковете, с които се сблъсква Дружеството. 

Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на 

финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, 

които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. 

Текущо финансовите рискове се  идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на 

различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на 

стоките на дружеството  и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, 

без  да се допуска  неоправдана концентрация на даден риск. 

Управлението на риска в дружеството се осъществява текущо от оперативното 

ръководство на дружеството. 

 •  Кредитен риск 

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба в случай, че 

клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни 

задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от свързани лица, клиенти 

и наличности по банкови сметки.  

Основните финансови активи на дружеството са банкови сметки инвестиции в дялове 

във взаимни фондове. Кредитен риск е основно риска, при който клиентите на 

дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените 

срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. 

Балансовата стойност на финансовите активи представлява максималната кредитна 

експозиция. Максималната експозиция към кредитен риск към датата на отчета е както 

следва: 

 Прил 31.12.2020 31.12.2019 

Предоставани заеми  11 41 - 

Финансови активи по ССПЗ 12 386 98 

Парични средства и еквиваленти 13  818  1 127

   1 245  1 225
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Пари и парични еквиваленти 

Паричните средства и еквиваленти се държат в контрагенти и финансови институции, 

които са с висок кредитен рейтинг. Обезценката на парични средства и парични 

еквиваленти е оценена на база 12-месечна очаквана кредитна загуба и отразява 

краткосрочните падежи на експозициите. Дружеството счита, че парични средства и 

парични еквиваленти имат нисък кредитен риск въз основа на външни кредитни 

рейтинги на контрагентите. 

 •  Ликвиден риск 

Ликвидният риск е рискът Дружеството да има трудности при изпълнение на 

задълженията, свързани с финансовите пасиви, които се уреждат в пари или чрез друг 

финансов актив. Подходът на Дружеството за управление на ликвидността е да осигури, 

доколкото е възможно, достатъчно ликвидност, за да изпълни задълженията си, както 

при нормални, така и при стресови условия, без да  понесе неприемливи загуби или да 

навреди на репутацията си. Обикновено Дружеството гарантира, че разполага с 

достатъчно парични средства при поискване, за да посрещне очакваните оперативни 

разходи за период от 60 дни, включително обслужването на финансовите задължения, с 

изключение на потенциалното въздействие на екстремни обстоятелства, които не могат 

да бъдат предвидени 

Договорните падежи на финансови пасиви, включително очаквани плащания на лихви, 

изключващи ефекта от договорености за нетиране са: 

 Балансова 
стойност 

Договорен 
паричен поток 

До 3 м От 1 до 2 г 

Задължения към 
персонала 

 6  (6)  (1)  (5)

Общо:  6  (6)  (1)  (5)

 • Пазарен риск 

Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна 

валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на 

Дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на 

управлението на пазарния риск е да се контролира експозицията към пазарен риск в 

приемливи граници като се оптимизира възвръщаемостта. 

Валутен риск 

Като цяло Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, тъй като услугите, с 

които Дружеството търгува са деноминирани в лева или евро. 
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Експозиция към валутен риск 

Дружеството има финансови активи и транзакции само в лева и евро. Поради факта, че 

валутният курс на лева към еврото е фиксиран на 1.95583 лева за 1 евро, ръководството 

на Дружеството смята, че експозицията към валутен риск е силно ограничена. 

Анализ на чувствителността 

Промяната на валутния курс на еврото спрямо други валути не би имало ефект към 31 

декември 2020 г. върху финансовото състояние или нетния резултат на Дружеството, 

тъй като то оперира само в лева и евро. Както е посочено по-горе, валутният курс на 

лева към еврото е фиксиран на 1.95583 лева за 1 евро. 

Лихвен риск 

Ръководството оценява рискът от неблагоприятна промяната на лихвените проценти 

като несъществени, тъй като към датата на отчета и към 31.12.2019, Дружеството не 

отчита лихвоносни финансови инструменти. 

Друг риск от пазарни цени 

Рискът от неблагоприятна промяна на стойността на дяловете, притежавани от 

Дружеството във взаимния инвестицонен фонд и акциите, инвестирани с цел 

краткосрочна доходност на временно свободните парични средства. 

 • Равнение на движенията на пасиви към парични потоци произтичащи от 

финансовата дейност 

 Регистриран 
капитал 

Общо 

Баланс към 01.01.2020  4 059  4 059

Промени в паричните потоци от финансова дейност   

Емисия на капитал  -  -

Общо промени в паричните потоци за финансовата 

дейност 
 -  -

Салдо на 31.12.2020  4 059  4 059

Сравнителната информация за 2019 г е била 

 Регистриран 
капитал 

Общо 

Баланс към 01.01.2019  50  50

Промени в паричните потоци от финансова дейност   

Емисия на капитал  4 009  4 009
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Общо промени в паричните потоци за финансовата 

дейност 
 4 009  4 009

Салдо на 31.12.2019  4 009  4 009

  

 • Управление на капитала 

Основната цел на управлението на капитала на Дружеството е да се осигури стабилен 

кредитен рейтинг и капиталови показатели, с оглед продължаващото функциониране на 

бизнеса и максимизиране на стойността му за акционерите. 

Дружеството управлява капиталовата си структура и я изменя, ако е необходимо, в 

зависимост от  промените в икономическите условия. С оглед поддържане или промяна 

на капиталовата си структура, Дружеството може да коригира изплащането на 

дивиденти на акционерите, да изкупи обратно собствени акции, да намали или увеличи 

основния си капитал, по решение на акционерите. През 2020 г., както и през 2019 г., 

няма промени в целите, политиките или процесите по отношение на управлението на 

капитала на Дружеството. 

 

 18. Свързани лица 

Дружеството е свързано лице с: 

 • Грийн Инвестмънт Проджектс ЕООД - дъщерно дружество 

 • Ключов управленски персонал 

 

Сделки и незакрити салда със свързани лица 

През 2020г. и през 2019г. няма отчетени продажби и покупки към и от свързани лица 

Заеми, предоставени на свързани лица - данни 

Кредитополучател Валута Л. % Падеж 
Обезпечения 
Гаранции 

Грийн Инвестмънт Проджектс ЕООД BGN 3.50% 15/05/2021 няма 

 

Салда на главници по заеми, предоставени на свързани лица - текуща година 

Кредитополучател 

Вземания 
 до 1 година 

Вземания 
 над 1 година 

Брутна 
стойност 

Обезценки 
Балансова 
стойност 

Брутна 
стойност 

Обезценки 
Балансова 
стойност 

Грийн Инвестмънт Проджектс ЕООД 40 - 40 - - - 

Общо 40 - 40 - - - 

 

Начислени приходи от лихви и вземания за лихви по заеми, предоставени на свързани лица 
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Кредитополучател Вземане към Начислени през 
Получени 

през Обезценки Вземане към 

31.12.2019 2020 2020 31.12.2020 

Грийн Инвестмънт Проджектс 
ЕООД - 1 - - 1 

Общо - 1 - - 1 

Задълженията към ключов управленски персоналвъзлизат на 5 хил лв (2019: 5 хил.лв) и 

произтичат от предоставени депозити от членове на Съвета на директорите съгласно 

Търговския закон. 

 

 19. Събития след датата на отчета 

 

Не са настъпили събития след края на отчетния период, които да налагат допълнителни 
корекции и/или оповестявания във финансовия отчет на Дружеството за годината, 
приключваща на 31 декември 2020г. 
 



  Грийн Таун Проджектс АД 
  Годишен доклад за дейността 

  за годината, завършваща на 31.12.2020  

  Страница 3 от 59 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

За годината, завършваща на 31.12.2020 

 

 I. Обща информация за дружеството 

Регистрация и предмет на дейност  

“Грийн Таун Проджектс” АД ("Дружеството") е акционерно дружество, учредено през 

2018 г., регистрирано в Търговския регистър с ЕИК: 205385406, със седалище и адрес 

на управление България област София, община Столична, гр. София, район Лозенец, 

ул. Димитър Хаджикоцев №102-106, офис 4. Електронният адрес е както следва: 

info@greentown.world. Официално регистрираната интернет страница е 

www.greentown.world  

Дружеството е публично по смисъла на чл.110 от Закона за публичното предлагане 

на ценни книжа (ЗППЦК) и е вписано в регистъра, воден от Комисията за финансов 

надзор (КФН). 

Предметът на дейност на ”Грийн Таун Проджектс” АД e покупка на недвижими имоти 

за строителство, преустройство, препродажба, отдаване под наем и лизинг; 

управление и поддръжка на недвижими имоти и свързаната с тях инфраструктура; 

архитектурни, инженерни и надзорни дейности, строително-монтажни работи, 

агентски и брокерски услуги; придобиване на участия в дружества, развиващи 

дейност в областта на недвижими имотите и предоставянето на услуги, свързани с 

недвижимите имоти – в т.ч. архитектурни, инженерни и надзорни дейности, 

строително-монтажни работи, агентски и брокерски услуги и др.; придобиване на 

участия в дружества, развиващи дейност в други бизнес сектори; сделки с 

интелектуална собственост; управление на активи и имущество; търговско 

представителство и посредничество. както и всякаква друга стопанска дейност, 

незабранена от закона. В случай, че за някоя от посочените дейности се изисква 

лиценз, регистрация и т.н., същата ще се осъществява след получаването му. 

Капитал и акционерна структура  

Към 31 декември 2020 г. Капиталът на „Грийн Таун Проджектс" АД е в размер на 4 059 

000 лв., разпределен в 4 059 000 броя обикновени поименни безналични акции с 

право на един глас и с номинална стойност 1 лв. всяка една. Всяка акция на 

дружеството дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на 

дивидент и на ликвидационен дял, пропорционални с номиналната стойност на 

акцията. Правото на глас възниква с пълното изплащане на емисионната стойност и 
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вписването на дружеството, съответно на увеличаването на капитала, в търговския 

регистър. 

Акциите на дружеството са допуснати до търговия на регулиран пазар – „Българска 

фондова борса“ АД с борсов код GT2. 

На управлението не е известно да съществуват ограничения върху прехвърлянето на 

акциите на дружеството, както и ограничения за притежаването им или необходимост 

от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер. В устройствените 

документи на дружеството или в отделни споразумения не са предвидени 

възможности между дружеството и управителните му органи и/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. 

Акционерна структура към 31.12.2020 г. 

 • 235 Holdings Limited -15.29% 

 • Други -84.71% 

Към 31.12.2020 г. следните акционери притежават над 5 на сто от акциите с право на 

глас в „Грийн Таун Проджектс" АД: 

 • 235 Holdings Limited – притежава 15,29% от гласовете в общото събрание на 

Дружеството 

Дружеството не притежава собствени акции. 

 

Органи на акционерното дружество, управление и представителство 

Дружеството е с едностепенна система на управление.  

Състава на Съвета на директорите на „Грийн Таун Проджектс" АД към 31.12.2020 е 

както следва:  

 

Емануела Ивелинова Стомонякова Председател на СД 

Милена Георгиева Чалгаджиян Заместник Председател на СД 

Албена Денчева Желева Член на СД 

 

Мандатът на Съвета на директорите изтича на 25.10.2021. Дружеството се 

представлява от Емануела Ивелинова Стомонякова- Председател на СД. 



  Грийн Таун Проджектс АД 
  Годишен доклад за дейността 

  за годината, завършваща на 31.12.2020  

  Страница 5 от 59 

Към 31.12.2020 г.  списъчният брой на персонала в дружеството е 4 служители 

(2019г.- 4).  

Резултати от дейността 

През 2020 г. “Грийн Таун Проджектс" АД се е придържал към основните цели на 

своето създаване, а имено да осигурява: нарастване стойността на инвестицията за 

своите акционери и висока текуща доходност за тях, прозрачност в управлението на 

дружеството, защита на акционерните права и равнопоставено третиране на всеки 

акционер. За постигане на тези основни цели е насочена цялата оперативна дейност 

на дружеството, намираща израз в инвестиционната му политика. Управляващите 

изграждат инвестиционен портфейл от такива финансови активи, които да отговарят 

на следните критерии: 

 • осигуряват висок доход; 

 • имат бърза ликвидност: 

 • има възможност за тяхната текуща или периодична оценка;  

Управляващите дружеството контролират строго размера на задълженията и 

вземанията, като се стремят същите минимално да влияят върху стойността на 

собствения му капитал.  

Дружеството завършва 2020г. с печалба в размер на 15 хил.лв., спрямо загуба 33 хил. 

лв. за 2019г.  

Балансовата стойност на активите на дружеството е в размер на 4 046 хил.лв. , 

спрямо 4 032 хил.лв. за 2019г. Всеки един елемент от тях е точно отчетен. 

  

Наличието на клонове на предприятието 

„Грийн Таун Проджектс" АД няма регистрирани клонове. 

 

 II. Рискови фактори за дейността 
 1. Систематични рискове 

Общите рискове произтичат от възможни промени в цялостната икономическа 

система и по- конкретно, промяна на условията на финансовите пазари. Те не могат 

да се диверсифицират, тъй като на тях са изложени всички стопански субекти в 

страната. 

 

 

 



  Грийн Таун Проджектс АД 
  Годишен доклад за дейността 

  за годината, завършваща на 31.12.2020  

  Страница 6 от 59 

Икономически растеж 

Взаимодействието между икономическия растеж и външната задлъжнялост на 

страната оказват пряко влияние върху формирането и изменението на пазарните 

условия и инвестиционния климат.  

Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността 
на Дружеството, за периода 2019 – 2020г. са представени в таблицата по-долу: 
 

Показател 2020 Към дата Източник 2019 

БВП производствен метод в млн. лв.* 118 605 Q4 НСИ 119 772 

Реален растеж на БВП* (3,80)% Q4 НСИ 3,10% 

Инфлация в края на годината* 1,70% дек.20 НСИ 3,80% 

Среден валутен курс на щатския долар  1,71632 31.12.2020 БНБ 1,74703 

Валутен курс на щатския долар 1,59386 31.12.2020 БНБ 1,74099 

Безработица в края на годината* 5,10% Q4 НСИ 4,20% 

Основен лихвен процент в края на годината 0,00% 31.12.2020 БНБ 0,00% 

*Данните за 2020г. са предварителни, Източници НСИ, БНБ - публикации 2020 и 2021г. 

Политически риск 

Това е рискът, произтичащ от политическите процеси в страната – риск от 

политическа дестабилизация, промени в принципите на управление, в 

законодателството и икономическата политика. Политическият риск е в пряка 

зависимост от вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от 

правителството дългосрочна политика, в резултат на което възниква опасност от 

негативни промени в бизнес климата. Поетите ангажименти и изискванията във 

връзка с членството на страната ни в ЕС и евентуалното присъединяване към 

Европейски Валутен Съюз (ЕВС), предполагат подобряване на бизнес климата в 

страната и улесняване на бизнеса и предприемачеството. Това са основните причини 

да не се очакват сътресения и значителни промени в провежданата политика в 

бъдеще. 

Кредитен риск 

Кредитният риск на страната е свързан със способността на държавата да погасява 

редовно задълженията си. В това отношение България постоянно подобрява 

позициите си на международните дългови пазари, което улеснява достъпа на 

държавата и икономическите агенти до финансиране от външни източници. Най-

важният ефект от подобряването на кредитния рейтинг е в понижаване на рисковите 

премии по заемите, което води до по- благоприятни лихвени равнища (при равни 

други условия). Поради тази причина потенциалното повишаване на кредитния 

рейтинг на страната би имало благоприятно влияние върху дейността на Дружеството 

и по-точно върху неговото финансиране. От друга страна, понижаването на кредитния 

рейтинг на България би имало отрицателно влияние върху цената на финансирането 
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на Дружеството, освен ако неговите заемни споразумения не са с фиксирани лихви. 

Определянето и измерването на този риск се осъществява от специализирани 

международни кредитни агенции. 

Пазарен риск 

Валутен риск 

Същността на този риск се състои във възможността за рязка обезценка на местната 

валута, като по този начин приходите на стопанските субекти в страната да бъдат 

повлияни от промените на валутния курс на лева спрямо други валути. Фиксирането 

на курса на българския лев (BGN) към единната европейска валута (EUR) ограничава 

колебанията в курса на лева спрямо основните чуждестранни валути в рамките на 

колебанията между съответните валути спрямо еврото. 

Лихвен риск 

Лихвеният риск е свързан с нарастването на лихвените равнища, съответно на 

разходите за лихви, което непосредствено намира отражение в реализираната 

печалба на икономическите субекти. За намаляването на риска от страна на 

държавата се предприемат различни финансови методи за управление на дълга. 

Макар лихвеният риск да е част от риска, свързан с макросредата, при наличието на 

голяма волатилност в лихвените равнища могат да се предприемат мерки за 

ограничаване на влиянието на очакваното повишение с използването на методи за 

хеджиране на лихвения риск. 

Инфлационен риск 

Това е рискът от покачване на общото ниво на цените. Българските правителства 

през последните години се придържат към строга фискална политика в условията на 

Валутен борд. Тенденцията е подобна политика да се запази в следващите години, 

особено с оглед на постигане на целите за присъединяването на България към 

Еврозоната в максимално кратки срокове. Системата на валутен борд контролира 

паричното предлагане, но външни фактори (напр. повишаването цената на петрола) 

оказват натиск в посока на увеличение на ценовите нива. Присъединяването на 

страната ни към Европейския съюз също въздейства в посока постепенното 

изравняване на вътрешните цени с тези на останалите страни членки. Според 

прогнозите нивото на инфлация в средносрочен план няма да надхвърля 4-6% 

годишно, което прави това неблагоприятно влияние сравнително ограничено.  

Риск от неблагоприятни промени в данъчните и други закони 

Системата на данъчно облагане в България все още се развива, в резултат на което 

може да възникне противоречива данъчна практика както на държавно, така и на 

местно ниво. Въпреки че по-голямата част от българското законодателство вече е 
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хармонизирано със законодателството на ЕС, прилагането на закона е обект на 

критика от европейските партньори на България. Съдебната и административна 

практика остават проблематични: българските съдилища не са в състояние 

ефективно да решават спорове във връзка с права върху собственост, нарушения на 

законови и договорни задължения и други, в резултат на което систематичният 

нормативен риск е относително висок. Независимо от проблемите в българската 

правна система, българското търговско законодателство е част от европейското и 

като такова е относително модерно. Въвеждане на нови нормативни актове в области 

като дружествено право и ценни книжа, както и хармонизацията със законите и 

регулациите на ЕС се очаква да доведат в близко бъдеще до намаляване на 

нормативния риск. 

Риск от форсмажорни обстоятелства 

Форсмажорни събития като природни бедствия, саботажи, избухване на войни и 

терористични актове, както и други, могат да доведат до непредвидима промяна в 

инвеститорското отношение и интерес във връзка с пазара на всякакви финансови 

инструменти, както на притежаваните, така и на издадените от "Грийн Таун 

Проджектс" АД. Някои форсмажорни събития не предвиждат възможността за 

застраховка. 

 2. Несистематични рискове 

Несистематичните рискове се свързват с общия инвестиционен риск, специфичен за 

самото дружество и отрасъла, в който оперира. 

Фирмен риск 

Фирменият риск се обуславя от естеството на дейност на дадено дружество, като за 

всяко дружество е важно възвръщаемостта от инвестираните средства и ресурси да 

съответства на риска, свързан с тази инвестиция. 

Фирменият риск обединява бизнес риска и финансовия риск. 

Бизнес рискът се предопределя от самото естество на дейност на дружеството. Той 

се дефинира като несигурност, свързана с получаването на приходи, присъщи за 

отрасъла, в който компанията функционира.  

Финансовият риск представлява допълнителната несигурност по отношение на 

инвеститора за получаването на приходи в случаите, когато фирмата използва 

привлечени или заемни средства. Тази допълнителна финансова несигурност 

допълва бизнес риска. Когато част от средствата, с които фирмата финансира 

дейността си, са под формата на заеми или дългови ценни книжа, то плащанията за 

тези средства представляват фиксирано задължение. 
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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. Увеличението на стойността на този показател показва и 

увеличаване на финансовия риск. Друга група показатели се отнасят до потока от 

приходи, чрез който става възможно плащането на задълженията на фирмата. 

Показател, който може да се използва, е показателят за покритие на изплащаните 

фиксирани задължения (лихвите). Този показател показва колко пъти фиксираните 

лихвени плащания се съдържат в стойността на дохода преди плащането на лихвите 

и облагането му с данъци. Същият дава добра индикация за способността на 

фирмата да изплаща дългосрочните си задължения. 

Приемливата или “нормалната” степен на финансовия риск зависи от бизнес риска. 

Ако за фирмата съществува малък бизнес риск, то може да се очаква, че 

инвеститорите биха били съгласни да поемат по–голям финансов риск и обратно. 

Рискове, свързани със стратегията за развитие на дружеството 

Бъдещите печалби и икономическа стойност на Емитента зависят от стратегията, 

избрана от висшия мениджърски екип на компанията. Изборът на неподходяща 

стратегия може да доведе до значителни загуби. 

“Грийн Таун Проджектс“ АД се стреми да управлява риска от стратегически грешки 

чрез непрекъснат мониторинг на различните етапи при изпълнението на своята 

пазарна стратегия и резултатите от нея. Това е от изключително значение за да може 

да реагира своевременно, ако е необходима промяна на определен етап в плана за 

стратегическо развитие. Ненавременните или неуместни промени в стратегията също 

могат да окажат съществен негативен ефект върху дейността на компанията, 

оперативните резултати и финансовото му състояние. 

Рискове, свързани с управлението 

Рисковете, свързани с управлението на Компанията, са следните: 

 • вземане на грешни решения за текущото управление на инвестициите и 

ликвидността на дружеството; 

 • невъзможността на мениджмънта да стартира реализацията на планирани 

проекти или липса на подходящо ръководство за конкретните проекти; 

 • възможни технически грешки на единната управленска информационна 

система; 

 • възможни грешки на системата за вътрешен контрол; 

 • напускане на ключови служители и невъзможност да се назначи персонал с 

нужните качества; 
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 • риск от прекомерно нарастване на разходите за управление и администрация, 

водещ до намаляване на общата рентабилност на компанията. 

Кредитен риск 

Това е рискът, произтичащ от невъзможността на дружеството да посрещне 

задълженията си по привлечените средства и е свързан с ненавременно, частично 

или пълно неизпълнение на задълженията за изплащане на лихви и главници по 

заемните му средства. Също така кредитният риск представлява и рискът даден 

контрагент да не заплати задължението си към Дружеството. 

Ликвиден риск 

Ликвидният риск се отнася до риска компанията да не разполага с достатъчно 

средства за посрещане на своите текущи задължения. “Грийн Таун Проджектс“ АД 

управлява този риск посредством прогнозиране на паричните потоци и поддържа 

положителен баланс между входящия и изходящ паричен поток, включително 

налични парични средства. 

“Грийн Таун Проджектс“ АД генерира достатъчно парични потоци, управлявани 

професионално, за да може да покрие всички свои задължения.  

Риск от сделки със свързани лица по цени, различни от пазарните  

Този риск е минимизиран във възможно най-висока степен, тъй като членовете на 

управителния орган на Емитента се съобразяват с всички изисквания за добро 

корпоративно управление, в т.ч. и полагането на грижата на добрия търговец в 

случаите, при които насрещна страна по сделките са свързани с „Грийн Таун 

Проджектс “ АД лица. Отделно от това, Емитентът извършва дейността си в 

съответствие с нормативните ограничения на чл. 114 и сл. от ЗППЦК, изискващи 

овластителен режим от страна на общото събрание на акционерите на „Грийн Таун 

Проджектс “ АД и осъществяването на сделките с участие на заинтересовани лица 

единствено по пазарна цена. 

 III. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от 
дейността, имащи отношение към стопанската дейност, включително 
информация по въпроси, свързани с екологията и служителите  

 

Към 31.12.2020г. “Грийн Таун Проджектс“ АД притежава нетекущи  активи в размер на 

2 806 хил.лв., и текущи активи в размер на 1 240 хил.лв.  

Към 31.12.2019г. пасива на отчета за финансовото състояние на “Грийн Таун 

Проджектс“ АД общо собствен капитал в размер на 4 040 хил.лв., формиран от 

Основен капитал от 4 059 хил.лв. и Натрупани печалби/ загуби (19) хил.лв. Текущите 

пасиви са в размер на 6 хил.лв. 
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Разходите за дейността на „Грийн Таун Проджектс “ АД през годината са в размер на 

31 хил.лв.  Приходите са в размер на 46 хил.лв. – изцяло финансови приходи. 

Печалбата  за  2020г. е 15 хил.лв.,спрямо загуба  за 2019г.   (33) хил.лв. 

Извършваната от дружеството дейност не оказва и не би довела до неблагоприятно 

въздействие върху околната среда, екологията, както и върху здравето и 

безопасността на служителите.  

Естеството, обхвата и обема на извършваната от дружеството дейност не предполага 

зависимост на числеността и заплащането на персонала от техния пол. Дейността на 

дружеството не оказва негативно въздействие върху правата на човека и не допуска 

значителен риск от тяхното нарушаване. 

Процесите на вътрешна организация в „Грийн Таун Проджектс" АД са предназначени 

и гарантират предотвратяване и недопускане на корупция и подкупи, случаи за които 

досега не са установени. 

 IV. Ефект от вируса SARS-CoV-2 и пандемията от COVID 19 върху дейността на 
Дружеството през 2020 година 

От края на 2019 година в световен мащаб се развива епидемия от нова 

коронавирусна болест, първоначално възникнала в Китай и довела до блокиране на 

икономическия живот и доставките от Китай в началото на 2020г. Поради тенденцията 

на увеличаване на случаите на заразени и болни, в началото на месец март 2020 

година СЗО обяви официално разпространението на вируса SARS-CoV-2 и 

причиняваното от него заболяване COVID-19 за пандемия. На 13 март 2020 г. 

Народното събрание на Република България обяви извънредно положение в страната 

заради коронавируса и бяха въведени засилени противоепидемични мерки и 

ограничения. Извънредното положение продължи до 13 май 2020 г. Вследствие 

изменение на българското законодателство през май 2020 г., бе дадена възможност 

на министъра на здравеопазването, след съответната санкция на правителството на 

България, да обявява извънредна епидемична обстановка. От 14 май е обявена 

извънредна епидемична обстановка до 14 юни 2020 г., удължена в последствие 

няколко пъти до 30 април 2021 г. 

Пандемията и обявеното в тази връзка извънредно положение в страната 

предизвикаха чувствително намаляване на икономическата активност и породиха 

значителна несигурност и неизвестност за бъдещите макроикономически процеси. 

Обявената в последствие извънредна епидемична обстановка редуцира част от 

мерките, които бяха въведени по време на извънредното положение, но въпреки това 

актуалните мерки също оказват влияние върху икономическата активност в страната. 

През почти цялата 2020 година в различни държави по света бяха въвеждани 

различни ограничителни мерки, включително някои ограничения в пътувания и 
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транспорт, поставяне на отделни хора, както и на цели населени места и райони под 

пълна или частична карантина, като Европа е един от най-засегнатите от пандемията 

континенти като цяло. Тези ограничения се отразиха на доставките и доведоха до 

икономически затруднения за стопанските субекти и забавяне на икономическото 

развитие в Европа и други части на света. Огромен брой хора загубиха работните се 

места, както в Република България, така и в Европа и в целия свят. 

До края на 2020 година реално не беше възстановен нормалния икономически живот, 

както в страната, така и в чужбина. Правителството на Република България въведе 

различни икономически и социални мерки, чиято цел е да подпомогнат, дори и 

частично, засегнатите отрасли и бизнеси в резултат на пандемията, извънредните 

положения и ограниченията, въведени в страната и в чужбина. Беше приет специален 

закон във връзка с въведеното извънредно положение, както и бяха направени 

промени и допълнения в други закони. Различни срокове, вкл. и данъчни, бяха 

удължени през 2020 година. Беше дадено разрешение на търговските банки да 

договорят с клиентите си гратисни периоди и др. разсрочвания по отпуснатите 

банкови кредити. Одобриха се и се осигуриха различни финансирания по програми от 

ЕС и от държания бюджет на Република България. 

През годината започна разработването и тестване на ваксини срещу COVID-19, като 

това се случваше в няколко държави с различни темпове и успехи при изпитанията. В 

края на 2020 година, както и в началото на 2021 година, въз основа на положителни 

оценки от Европейската агенция по лекарствата, Европейската комисия към ЕС е 

дала разрешение за употреба на територията на ЕС на три ваксини срещу COVID-19. 

Ваксинацията започна едновременно в целия ЕС на 27 декември 2020 г. Очакванията 

са при ваксиниране на достатъчно на брой жители на ЕС и в световен мащаб като 

цяло, да се намали значително разпространението на вируса и съответно на болестта 

COVID-19. Все още не може да се направи прогноза дали това ще стане в рамките на 

2021 г. и ако да, то по кое време на годината. 

В зависимост от продължителността на предприетите ограничения, ефективността на 

ваксините и възобновяване на нормалния икономически живот, ефектите биха били 

различни в бъдещите действия на Дружеството. При по-дългосрочни ограничения 

това би довело до трайно влошаване на икономическите показатели и би 

рефлектирало върху всички икономически субекти. 

Дружеството счита, че пандемията от COVID-19, ограниченията и мерките във връзка 

с нея, не са оказали влияние върху дейността на Дружеството през 2020 г.,  

Дружеството е предприело всички необходими мерки, за да гарантира здравето и 

безопасността на своите служители, за да може да се осъществи непрекъснатост на 

работата, съответстваща на текущите регулаторни задължения. 
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Дружеството  не се е възползвало от икономически и социални мерки, въведени от 

правителството на Република България във връзка с пандемията от COVID-1. 

 V. Важни събития, настъпили от началото на годината 

Не са настъпили коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между 

датата на съставяне на финансовия отчет и датата на одобрението от ръководството 

за публикуването му. Не са известни важни събития който биха били повлияли на 

инвестиционния интерес. 

 VI. Предвиждано бъдещо развитие на дружеството и планирана стопанска 
политика 

„Грийн Таун Проджектс" АД ще се придържа към разумна и адекватна инвестиционна 

политика с цел осигуряване на: 

  темп на растеж на положителните финансови резултати от дейността на 

дружеството, който е съобразен с реалните икономически условия в страната и 

е в съответствие с интересите на инвеститорите;  

  прозрачност в управлението на  дружеството; 

  защита на акционерните права и равнопоставено третиране на всеки акционер. 

 VII. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност 

 „Грийн Таун Проджектс" АД не осъществява действия в областта на 

научноизследователската и развойната дейност. 

 VIII. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 
187д от Търговския закон 

През 2020г. „Грийн Таун Проджектс" АД не е придобивал собствени акции по реда на 

чл.187д от Търговския закон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Грийн Таун Проджектс АД 
  Годишен доклад за дейността 

  за годината, завършваща на 31.12.2020  

  Страница 14 от 59 

Декларация за корпоративно управление  

(съгл. чл.40 от Закона за счетоводството и чл.100н, ал.7, т.1 от 

ЗППЦК) 

 

1. Информация за спазване по целесъобразност на кодекса за корпоративно 

управление, одобрен от заместник-председателя на КФН: 

„Грийн Таун Проджектс" АД се придържа по целесъобразност към целите, залегнали в 

Националния Кодекс за Корпоративно Управление (НККУ) и към съвременната 

делова практика на корпоративно управление. Тези цели дружеството постига като 

спазва етичните норми и принципи залегнали в Кодекса:  

Осигуряване на прозрачност в управлението на дружеството; 

При избор на Изпълнително ръководство и формиране на неговата компетентност – 

придържане към изискванията на Националните нормативни актове и Устройствените 

документи на дружеството ни; 

Избягване на конфликт на интереси между корпоративното ръководство и свързани с 

него лица извън дружеството; 

Осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол върху фирмените 

процеси; 

Извършване текущо и на годишна база на Независим финансов одит. 

„Грийн Таун Проджектс" АД не спазва по целесъобразност друг кодекс за 

корпоративно управление, както и не прилага други практики по корпоративно 

управление в допълнение на залегналите в кодекса за корпоративно управление, 

одобрен от заместник-председателя на КФН. 

През 2020г. дейността на Дружеството е била в съответствие с целите на Кодекса, 

като последователно са прилагани принципите на добро корпоративно управление в 

няколко насоки, като по този начин се е стремяло да осигурява достатъчно надеждна 

защита на правата на всеки един от акционерите си: 

Осигуряване, улесняване и насърчаване на ефективно участие на всички акционери в 

работата на общите събрания на акционерите; 

Точно и навременно разкриване на информация за финансовото състояние, 

резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството, 

осигуряване на лесен и постоянен достъп до нея; 

Спазване на правилата за определяне на възнагражденията на членовете на СД; 
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Осигуряване на защита на правата на миноритарните акционери, насърчаване и 

подпомагане при упражняването им, вкл. но не само изплащане на неполучени 

дивиденти за минали години. 

 

2. Обяснения от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративно 

управление не спазва и какви са основанията за това:  

„Грийн Таун Проджектс" АД спазва залегналите правила и принципи за добро 

корпоративно управление в Кодекса за корпоративно управление, одобрен от 

заместник-председателя. 

3.Описание на основните характеристики на системите за вътрешен 

контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на 

финансово отчитане:  

Съветът на директорите, Одитният комитет, съставителят на финансовите отчети, 

както и одиторът на „Грийн Таун Проджектс" АД имат ключова роля върху в процеса 

на непрекъснат и последователен контрол върху системите за вътрешен контрол, 

управлението на рисковете, с които е свързана дейността на „Грийн Таун Проджектс" 

АД, както и върху процеса на финансово отчитане. 

От м. август 2020 г. в „Грийн Таун Проджектс" АД ефективно функционира Одитен 

комитет. Одитният комитет осигурява надзор на дейностите по вътрешен одит и 

следи за цялостните взаимоотношения с външния одитор, включително естеството на 

несвързани с одита услуги, предоставяни от одитора на дружеството. Системата за 

вътрешен контрол се изгражда и функционира и с оглед идентифициране на 

рисковете, съпътстващи дейността на Дружеството и подпомагане тяхното ефективно 

управление. Рисковете, пред които е изправено Дружеството се дефинират от 

Одитния комитет и ежегодно се излагат в Доклада за дейността.  

„Грийн Таун Проджектс" АД стриктно съблюдава правилата и процедурите, 

регламентиращи ефективното функциониране на системите за отчетност и 

разкриване на информация. 

За удовлетворяване потребностите на акционерите, инвеститорите и 

обществеността, „Грийн Таун Проджектс" АД прилага корпоративна информационна 

политика, като предоставя пълна, актуална и достоверна информация в 

законоустановените срокове, чрез: 

  своевременно предоставяне на информация на КФН.  

  своевременно публикуване на информация на уеб страницата на БФБ АД чрез 

www.extri.bg 
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  Дружеството поддържа интернет страница  www.greentown.world на която 

публикува актуална информация представляваща интерес за инвеститорите и 

акционерите.  

С оглед осигуряване на взаимодействие с всички заинтересовани лица, Дружеството 

има назначен директор за връзки с инвеститорите, с цел осъществяване на 

ефективна връзка между Съвета на директорите, Одитния комитет и неговите 

акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството.. 

4.Информация по член 10, параграф 1, букви: „в,г,е,з,и“ от Директивата 

2004/25/ЕО на ЕП и на Съвета от 21.04.2004г. относно предложения за 

поглъщане:  

През 2020 г. предложения за поглъщане към „Грийн Таун Проджектс" АД или от него 

към други лица не са осъществявани. 

В дружеството няма значими преки или косвени акционерни участия (включително 

косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни 

участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО. 

Няма притежатели на ценни книжа със специални права на контрол. 

Не съществуват ограничения върху правата на глас.  

Решенията за назначаването или смяната на членове на Съвета на директорите и 

внасянето на изменения в учредителния договор се вземат единствено от Общото 

събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от представения капитал.  

Правомощията на членовете на Съвета на директорите и по-специално правото да се 

емитират акции и облигации са регламентирани в Устава на дружеството.  

5. Състава и функционирането на административните, управителните и 

надзорните органи и техните комитети:  

„Грийн Таун Прождектс“ АД се управлява от Съвет на директорите, чийто тричленен 

състав е както следва:   

1. Емануела Стомонякова – Председател на СД; 

2. Милена Чалгаджиян – Зам. председател на СД;  

3. Албена Желева - член на СД и Изп.Директор. 

Представителни правомощия имат Председателя на СД.  

При функционирането си Съветът на директорите се придържа към препоръките, 

залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление и по-специално:  

а.) СД осигурява надлежно разпределение на задачите и задълженията между своите 

членове. Основна функция на изпълнителния директор е да контролира действията 
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на изпълнителното ръководство и да участва ефективно в работата на дружеството в 

съответствие с правата и интересите на акционерите; 

б.) Членовете на СД трябва да разполагат с необходимото време за изпълнение на 

задачите си и задълженията си. В устройствените актове на нашето дружество не 

съществуват ограничения за СД във връзка с тяхно участие в управлението на други 

дружества; 

в.) Изборът на членове на СД става посредством прозрачна процедура, която 

осигурява навременна и достатъчна информация относно личните и 

професионалните качества на кандидатите за членове. В устройствените актове на 

дружеството няма ограничения за последователността и броя на мандатите на 

членовете на Съвета; 

г.) По отношение възнаграждението на СД, то същото не е обвързано с критерии за 

постигане на резултати. Възнаграждението е постоянно и е определено с Решение на 

ОСА. Годишното възнаграждение на всички членове на СД е на месечна база и е в 

размер на пет минимални заплати. Дружеството ни не е предоставило като 

допълнителни стимули и възможности на СД акции, опции върху акции и други 

финансови инструменти за постигнати добри финансови показатели; 

д.) В действията си членовете на СД спазват необходимите изисквания, които са 

залегнали в националното законодателство относно дейността на публично 

дружество. Придържат се към правилата в устройствените ни актове, които отразяват 

общата законова рамка в тази област; 

Следвайки политиката за повече прозрачност в отношенията с регулаторните органи, 

акционерите и обществеността, „Грийн Таун Проджектс" АД разкрива регулираната 

информация чрез информационната система и медия „X3News”, както и на своята 

интернет страница. Дружеството разкрива информация в съответствие със 

законовите изисквания. СД гарантира равнопоставеност на адресатите на 

информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и не 

позволява злоупотреби с вътрешна информация. Системата за разкриване на 

информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която 

дава възможност за обективни и информирани решения и оценки.  

Всички финансови отчети на дружеството се изготвят съгласно МСС, а годишният 

одит се извършва от независим одитор с оглед осигуряване на безпристрастна и 

обективна преценка за начина, по който са изготвени и представени тези отчети. 

Отчетите се придружават от подробни доклади за дейността.  

В заключение можем да обобщим, че дейността на „„Грийн Таун Проджектс" АД през 

2020 г. е в съответствие с НККУ и международните стандарти. 
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6. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на 

административните, управителните и надзорните органи на емитента във 

връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, 

целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението и 

резултатите през периода от това: 

В съответствие с мащаба и естеството на осъществяваната дейност „Грийн Таун 

Проджектс" АД не прилага политика на многообразие по отношение на своите 

административни и управителни органи във връзка с аспекти като възраст и пол. 

Прилага се политика по отношение единствено на образование и професионален 

опит, съобразно изискванията на действащото законодателство. 
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IX. Допълнителна информация по Приложение 10 от Наредба № 2 за 

проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на 

регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация 

 

1. Стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, 

продукти и услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби:   

За 2020 г.  „Грийн Таун Проджектс" АД  реализира приходи в размер на 46 хил.лв, 

които са изцяло финансови приходи, в т.ч.- прихоходи от преоценка на финансови 

активи- 45 хил.лв. и приходи от лихви- 1 хил.лв.. . 

През 2020 г.  „Грийн Таун Проджектс" АД осъществява своята дейност само в 

Република България.  

 

2. Информация за сключени съществени сделки: 

През 2020г. са сключени следните сделки от съществено значение за емитента: 

През третото тримесечие на 2020г. са придобити акции на българско публично 

дружество за 15 хил.лв. 

През четвъртото тримесечие на 2020г.са записани и придобити акции при първично 

публично предлагане за 224 хил.лв  

3. Информация относно сделките сключени между емитента и свързани лица, 

предложения за сключване на такива сделки, които са извън обичайната му дейност 

или съществено се отклоняват от пазарните условия:  

През 2020г. няма сключени сделки между „Грийн Таун Проджектс“ АД и свързани с 

него лица, както и предложения за такива сделки извън обичайната му дейност или 

отклоняващи се от действащите пазарни условия.  

4. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи 

съществено влияние върху дейността му:  

През 2020г. не са налице събития и показатели с необичаен за „Грийн Таун 

Проджектс“ АД характер, имащи съществено влияние върху дейността му. 

5. Информация за сделки водени извънбалансово:  

През 2020г. „Грийн Таун Проджектс“ АД няма водени извънбалансово сделки. 

6. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в 

страната и чужбина и източниците на финансиране:  

Основната дейност на “Грийн Таун Проджектс“ АД е съсредоточена върху 

конструирането и управлението на портфейл от инвестиции в ценни книжа, търгувани 
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най-вече на Българска Фондова Борса. При изграждането на портфейла от 

инвестиции, мениджмънтът се стреми той да бъде съставен от акции на дружества от 

различни икономически отрасли с цел диверсификация на риска. Дружеството няма  

инвестиции и в чужбина. 

“Грийн Таун Проджектс“ АД притежава мажоритарни участия в следните дружества: 

  
 
ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ 2020 2019 

 Размер на 
съучастието 

BGN ‘000 

% на 
съучастието 
в капитала 

Размер на 
съучастието 

BGN ‘000 

% на 
съучастието 
в капитала 

“Грийн Инвестмънт Проджектс“ АД 2 805 100 % 2 805 100 % 

Общо                           2 805  2 805 - 

 

В следващата таблица е представена информация за инвестициите на дружеството 
във финансови инструменти, търгувани на БФБ. 
 

Финансови активи, държани за търгуване, 
отчитани по справедлива стойност в печалбата и 
загубата 

31.12.2020 31.12.2019 

Емитент BGN ‘000 BGN ‘000 

235 Холдингс АД 59 - 

Скуеър Кюб Пропъртис АД 224 - 

ФОНДОВЕ PIONEER 103 98 

Общо  386 98 

Източници на финансиране за основните инвестиции на “Грийн Таун Проджектс“ АД 

през 2020г. са средства от одобрената с решение № 527-Е от 02 април 2019г. на КФН 

емисия в размер до 8 000 000 (осем милиона) броя обикновени, поименни безналични 

акции с право на глас, с номинална емисионна стойност от 1 (един) лев всяка , с ISIH 

kod BG1100014189, издадени от “Грийн Таун Проджектс“ ЕАД, в резултат на 

увеличенето на капитала, съгласно решение от 11.12.2018г. на едноличния 

собственик на капитала. 

Процедурата по увличението на капитала  протече при изпълнение на всички 

законови изисквания и  приключи успешно на 14.06.2019г. Брой записани и платени 

акции от увеличние на капитала – 4 009 000.  

8.Информация относно сключени от емитента или от негово дъщерно дружество, в 

качеството им на заемополучатели, договори за заем:  

Дъщерното дружество “Грийн Инвестмънтс Проджектс“ ЕООД е получило заем от 

Грийн Таун Проджекетс АД в размер на 40 хил. лв., при лихвен процент 3,50 % на 

годишна база. Падеж -  15.05.2021 г.  

9. Информация относно сключени от емитента или от негово дъщерно дружество, в 

качеството им на заемодатели, договори за заем:  
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Емитентът има вземане по Договор за заем от дъщерно дружество “Грийн 

Инвестмънтс Проджектс“ ЕООД в размер на 40 хил. лв., при лихвен процент 3,50 % на 

годишна база. Падеж -  15.05.2021 г.. 

10.Информация за използването на средства от извършена нова емисия ценни книжа 

през отчетния период:  

През отчетния период няма емитирани ценни книжа. 

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени 

във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за 

тези резултати:  

Дружеството не е публикувало прогнози за финансови резултати от дейността си.  

12.Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с 

посочване на възможности за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и 

мерки, които емитентът да предприеме с оглед отстраняването им:  

Финансовите активи на дружеството се управляват така, че да не се получават 

сътресения в ликвидността му в нито един момент. 

13.Оценка на възможностите за реализация на инвестиционни намерения с 

посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните 

промени в структурата на финансиране на тази дейност: 

„Грийн Таун Проджектс“ АД ще реализира инвестиционните си намерения след 

внимателен анализ и преценка на оптималната ситуация на пазарите, което може да 

бъде постигнато с привличне на финансови  средства, чрез увеличение капитала на 

дружеството с механизма на публично предлагане на акции или със заемни средства. 

14.Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за 

управление на емитента:  

През 2020 г. не са настъпили промени в основните принципи за управление на 

емитента. Дружеството се придържа към стратегическо управление на активите си с 

оглед постигане на: нарастване стойността на инвестицията за своите акционери, 

висока текуща доходност за тях чрез активна дивидентна политика, прозрачност в 

управлението на дружеството, а също и защита на акционерните права и 

равнопоставено третиране на всеки акционер.  

15.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:  

На 26.08.2020 г. редовното годишно ОСА избра Одитен комитет на Дружеството. 

Текущият мониторинг от Одитния комитет се състои в оценяване дали системата е 
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подходяща все още за дружеството в условията на променена среда, дали действа 

както се очаква и дали се адаптира периодично към променените условия. 

Оценяването е съразмерно с характеристиките на дружеството и влиянието на 

идентифицираните рискове. Одитния комитет идентифицира основните 

характеристики и особености на системата, включително основни инциденти и 

съответно приетите или приложени корективни действия. Рисковете, пред които е 

изправено Дружеството се дефинират от Одитния комитет и ежегодно се излагат в 

Доклада за дейността. Дружеството поддържа интернет страница  

(www.greentown.world )  на която публикува актуална информация представляваща 

интерес за инвеститорите и акционерите. Дружеството своевременно предоставя 

информация на КФН. Също така, Дружеството информира обществеността за 

значимите събития, свързани с дейността му, като регулярно публикува информация 

чрез Екстри Нюз (www.x3news.com). С оглед осигуряване на взаимодействие с всички 

заинтересовани лица, Дружеството има назначен директор за връзки с 

инвеститорите, с цел осъществяване на ефективна връзка между СД на дружеството, 

неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на 

Дружеството. 

16.Информация за промени в управителните органи през годината:  

През 2020г. няма промени в управителните органи. 

17.Информация за размера на възнагражденията, наградите или ползите на всеки от 

членовете на управителните органи за 2020г.  

През 2020г. членовете на СД не са получавали парични възнаграждения. Няма 

условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината. Няма суми, 

дължими за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни 

обезщетения.  

18.Информация за притежавани от членовете на управителните органи акции на 

емитента:  

Членовете на СД  не  притежават акции на емитента. 

Емитентът не е предоставял опции върху негови ценни книжа. 

18.1. Информация за членовете на СД към 31.12.2020г., съгласно изискванията на чл. 

247, ал.2 от Търговския закон 

Съставът на Съвета на директорите е както следва : 

Емануела Ивелинова Стомонякова е член на друг административен, управителен или 

надзорен орган и/или висш ръководител на: 

Сто и Сто Консулт ООД, ЕИК: 205179935, с адрес: гр. София, ул. Г.С. Раковски 147, 

ап. 1 - съдружник, притежаващ 50% от дяловете от капитала на дружеството. 



fpuuu Tayu ilpodtx:exmc A7\
l-oduuteu dox:tad so deiuocntma

sct ?odtLuama, 3{tlbplucctup ua 31.12.2020

MrneHa l-eoprreaa LlanragxrnH e qfleH Ha aAMNH14crparhBeH, ynpaBhreneH hn1
HaA3OpeH OpraH nl t nt/| Br4crll pbKoBoAmTefl Ha :

MXM h EpoH OO!, EIAK. 205078478, c aApec: rp. Crapa 3aropa, 6yn. l-lap CrarvreoH

Benrxr Ns 155, BX. 5, er. 4, an. I - ynpaBilren Ha ApyxecrBoro - npilTexaBar4 50% or
AflnoBeTe oT KanhTana Ha ApyxecTBoTo

An6eHa leuveaa Xeneaa He e qneH Ha aAMr4Hr4crparilBeH, ynpaBhrereH iln[ HaA3opeH

opraH wlnnw Bilcru pbKoBo,,qnTen.

Hnrvra orpaHilL{eHAA 3a npaBara Ha LifleHoBere Ha Cueera Ha Ar4peKTopilTe Aa nprAo6ilBar
aR+AtA n O1nWaqUtA Ha ApyxecTBoro;

LlneHoaere Ha C! unh cBbp3a+n c rrx nhqa He ca cKntoqBanh c ApyxecrBoro AoroBopr4,
Kol4To .43ntA3ar il3BbH o6hL{atiHara My AerZHocr vnt cbl4ecrBeHo ce orKroHrBar or
na3apHilTe ycnoBrF.

19.l4H$opMaqilF 3a h3BecrHfiTe Ha ApyxecrBoro ,qoroBopeHocn/ (amrcvrrenHo h cneA
np[KnrcqBaHe Ha $nHaucoaara 2020t.), e pesynrar Ha Korro e 6ugeq nephoA Morar Aa
HacrbnflT npoMeHh B nprrexaBaHL4fl orHocilTeneH AFn a(\t1tA OT HaCTOFIJ_Iil aKqroHeph .

Ha gpyxecrBoro He ca hsBecrHr4 AoroBopeHocrr (exrroqmTeflHo .A cne1 nphKnrcqBaHe Ha

SrHaHcoaara 2020t.), a pesynrar Ha Kohro a 6u4er4 nepiloA Morar Aa HacrbnlT npoMeHh
B npilTexaBaHl/'B oTHOCt4TefleH AFn alrJlvlt4 oT HacToflt4r aKqiloHepfi.

20.l/HSopMaqilF 3a Bilcqrrh cbAe6Hh, aAMilHr4crparhBHr/ unu aplvttpaxHil npoh3BoAcrBa,
Kacaeu_1]4 3aAbnxeHVfr ttnn B3eMaHhfl Ha eMhTeHTa:

Hnua cbAe6HN, aAMhHt4crparvl+t nnu ap6.wrpaxHil npoilsBoAcrBa, Kacaeu.l4 3aAbnxeHilF
hflh B3eMaHnF Ha,,fpwi,tu TayH llpogxexra" Afl.

21.flanw 3a AhpeKropa sa Bpb3Kt/ c r4HBecrktropa:

Or 01.08.2019r. !npexrop 3a Bpb3Kr/ c hHBecrnropilre ua,,l-purIH TayH llpogxerrc" A,Q e
Mapraena [-eoprreaa flonoBa, Ha aApec: rp.CoSNn, yn. |'utriurup Xa4xilKoqeB Nq102-100,
o$rc 4, ren.:087856601 9 en.a4pec: dvi@greentown.world

Cuaerur Ha AhpeKTopNTe cqfiTa, qe Hacront-t1t4F AoKnaA 3a 4erlHocrra cbAbpxa
AocroBepeH nperneA Ha pa3BilTnero u pe3ynrarilTe or ,.qefinocrra Ha ,fpwhn Tayr-r

l-lpogxexrc" A! npe3 2020r. OruaHcoarsr orLrer orpa3nBa BFpHo t4 qecrHo

nHQoprvraqranra 3a aKThBhre v nacnBtre, SunaHcoaoro cbcrogHre m $rHaHcoBr4FT
pe3ynrar Ha ApyxecrBoro. B 4oxnaga vMa aHaflilTt4rlHa raH$opnaat4AA, KoFTo Moxe Aa
6ir4e AocrarbqHa He caMo Ha aKqiloHepfiTe, Ho fi Ha Apyru nv1a, ){.@tiro 6rxa xen ann Aa
fiHBeCTilpaT B aKqril Ha ApyxecTBoro.

26.03.2021r.

rp.CoSran

h[ t' tt' *
l-tpescesa k; bW'

nvla, yD!
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NlI<.Oll1yPoltnClt~V

CTp. 1/8

Kllf040BIII 0AIiITOPCKIilssnpcc» ca Te31i1BbnpOCIII, KOIilTOcsrnacuo H3W3Ta npodiecaoxanaa npeueaxa ca

611111111C Hai1-fo11RMa3Ha4111MOCTnplil OAIilTa Ha q,IiIH3HCOBIiIROT4eTsa TeKyw,Ii1Rnepaon. Te3111BbnpOCIII ca

p33r11eA3HII1KaTO 43CT OT H3WI-1R0AIIIT Ha q,IIIH3HCOBYlROT4eT KaTO U,R110 III q,opMlilpaHeTo H3 H3weTO

MHeHYle OTHOCHOHero, KaTOHille He npeAoCT3BRMe oTAe11HOMHeHllle OTHOCHOTe311BbnpoCIil.

HmO'106U ooumopcxu 8bnpOCU

OCH080Hue 30 U3P03R80He HOMHeHue

Hille 1113BbPwlllxMeHaWV1ROAI1T B csorsercreae C Me>l<AYH3poAHlIITe OAIilTOPCKIilCT3HA3PTIII (MOC).

Haunrre OTfOBOPHOCTIilCbf1l3CHO Te3111CTaHAapTIil ca onlilcaHIil AonbllHIIITellHO B pasnena OT HaWHR

AOKllaA OTroBOPHOCTI1Ha OAY1TOP3sa OAY1TaH3 q,I1H3HCOBIIIROT4eT. Hille CMe He3aBi-1CII1MII1OT rpV1HHTaYH

npOA>I<eKTCAfJ. BCbOTBeTCTBl1eC Me>t<AYHapoAHIIIReTlI1yeHKOAeKc Ha npoq,eCYlOH311HIfITeC4eTOBOAIfITel1ll1

(SK11fOYIfITellHOMe>l<AYHapoAHIfI CT3HAapTIfI sa He3aBlflcIfIMoCT) Ha CbBeT3 sa Me>KAYH3poAHIfI CT3HAapTII1

no eTV1Kasa CyeTOBOAII1Telllfl (KoAeKca Ha CMCEC), 33eAHo C eTIfI4HII1Te1f13Ii1CKB3HIfIRHa 3aKOHa aa

He3aBlilCIiIMIiIRq,IfIHaHcoB 0AIIIT (3HcI>O), npll1110>l<IfIMIilno orxoureaae H3 HaWIltAOAIltTH3 q,I1HaHCOBIltROT4eT

B 6b11r3plIIR, KaTO Hlfle 1t13nb11HIllXMeIII H3WIiITe APyri-1 eTIII4HIII OTrOBOPHOCTItIB CbOTBeTCTBlfle C

1;!3111CKBaHHRT3H3 3HcI>O111KOAeKca H3 CMCEe. Hille CYIilTaMe, "Ie 0AIIITopcKIilTe AOK33aTe11CT133,n011yyeHItI

OTHac, ca AOCT3Tb4HIIIIIIYMeCTHlI1,aa Aa OCVlrypRTfiaaa 33 HaweTO MHeHllle.

no uaure MHeHi.1e, nplIIllO>l<eHIIIRTq,I1HaHCOBOT4eT npeACT3BfI AOCTOBepHO, BbB BCI14KV1Cbw,eCTBeHV1

acnexra, q,IIIH3HCOBOTOCbCTORHllleHa ApY>I<eCTBOTOKbM 31.12.2020 r., HeroBV1Teq,I1HaHCOBItIpe3YllTaTI1

OT Aei:1HoCTTaV1napY14HIIITeMy nOTou,1IIaa fOAIIIH3Ta, saaspureauia Ha T3311A3Ta, B csoraercrane C

Me>l<AYHapoAHIilTe CyeTOBOAHI1CT3HAapTI1,npaeru OTEBponeHCKIIIRTCbf03

HV1€V13BbpWVlXMeOAVITHa q,V1H3HCOBI1ROTyeT Ha rpMHH TaYH npOA>I<eKTCAfJ. (ApY>I<eCTBOTO),CbCTOAlU,ce

OT OT4eT3 sa q,Y1H3HCOBOTOCbCTOAHl1eKbNl 31.12.2020 f. M OT4eTa sa Bceo6xBaTHHA AOXOA, OTyeT3 sa

npoMeHHTe B c06CTBeHHA Kan11T311110T4eT3 33 n3pI1YHItITe nOTou,1II33 fOAI1H3Ta, aaaspureauia H3 Ta3Y1

AaTa, K3KTO 11 nORCHI1TellHI1Te npl1110>l<eHHRKbM q,ItIHaHCOBIIIROT4eT, BK.llf04I11TellHO0606w,eHOTO

onOBeCTRBaHeHa 3Ha4111MI1TeC4eTOBOAHV1nOflliITlIIKIiI.

,lJ,OI<J1A,lJ,HA HE3ABHCUMUR O,lJ,UTOP
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CTp. 2/8rpHHH TaYH npOAlK8111'CAA Ci>HHaHco801"l8T KbM 31.12.2020

¢II1HaHCOBI!1R014eT Ha Apy>t<eCTsoTO 38 rOAI-1HaTa, aasupureauia Ha 31 AeKeMspliI 2019 r., e OAII1TlI1paHOT

APyr 0AIiITOP, Koi:1To e 1I13AanOAII1TOPCKl-1AOKJ1aA C HeMoAIiI<pI!1L.J,l!1paHOMHeHlile OTHOCHOT03111014eT CAaTa

10 IOHII12020 r.

,apyauevnpocu

ApY>KeCTBOTO e C peracrpupaa «arurran B paawep Ha 4059 XI1I1. I1B, iii KbM 31 AeKeMBpliI 2020
c06CTBeHlilfl KSnlilTal1 Ha APY>KeCTBOTOSb3MI3a Ha 4046 XI1I1. I1S. B pesvnrar aa KoeTO 41i1CTaT8CTOi:1HOCT

Ha aKTIiI811Te Ha APY>KeCTBOTO e nOA pa3Mepa Ha 6nlilcaHIiIR xanaran, KoeTO nopa>KAa csuiecreeaa
HeclilrypHocT, KORTOMO>KeAa nopona 3Ha4Ii1TeJ1HYlCbMHeHIiIR OTHOCHOcnocofinocrra Ha Apy.>+<ecTBoToAa

npOAbl1>t<1iIAa <PYHKL.J,IiIOHlilpaKaTO Aei:1cTsaw.o npeAnplilRTl!1e. Hauiero MHeHlI1e He e MOAIiI<pII1L.J,lI1paHOno

on-oureuae Ha T031-1Sbnpoc.

CbU4ecmaeHa necuzypnocm, CBbP30HO c npeonononcenuemo 30 oeucmSQU(o npeimpunmue

Hl.1e 06pbw.aMe BHIiIMaHV1eHa nORCHIo1Tel1HOnpliI110>t<eHl.1enpliIHL.J,liIn Ha Aei:1CTBaw.OTOnpeanpaarae KbM

<pIo1HaHCOSIiIAOT4eT, <Pl-1HaHCOBI.1RTOT4eT Ha APY>KeCTBOTO e j,13rOTSeH Ha nplilHL.J,liIna Ha Aei:1CTsaw.OTO

npeAnpliIATlile, 1113n0l13saHeTo Ha T031i1npliIHL.J,lIfne nozixonsuio, OCBeH axo PbKOBOACTBOTO Bb3HaMepRsa

Aa nlo1KBIiIAlilpa APY>KeCTBOTO1i1111i1Aa npexpara Aei:1HoCTTa MY, VlI1V1HRMa APyra peanaa aflTepH3TIIIBa,

OCBeHAa ro HanpaSII1,

----------------------------- ---------

s Ta31110611aCT HaWl-1Te 0AIIITOPCKII1 npoueavpa
6KI1t041i1Xapa3f11e>KAaHe VIOL.J,eHKaHa HanpaseHIMl

OT APY>KeCTBOTO aHanlil3 Ha 111HBeCTI-1tJ,II1RTas

rplili:1H IIIHseCTMbHT npOA>KeKTC EOOA 111Hei:1HaTa

04aKBaHa Bb3Bpaw.aeMOCT; npernezi l-1OL.J,eHKaHa

aHall 11133 3a Hal11i14l11e Ha IiIHAl-1KaTOpliI 3a

06e3tJ,eHKa Ha IIIHBeCTI1!L.J,liIflTa;npernez; iii OL.J,eHKa

Ha rrsn-rorara iii YMeCTHOCTTaH3 onoeecraaauaara
BbB <pIIIHaHCOBl-1R OT4eT xa IiIHBeCTl-1L.J,IiIRTa111

1.1H<popMaL.J,IiIRTa OTHOCHO npwraraxare
C4eTOBOAHIiI nOlllilTIiI Klil,

ApYH<eCT60TO OTYIo1Ta IIIHBeCHIl,V'1R 6 AbU\epHO

APy>+<eCT60 rpVli:1H IIIH6€CTMbHT npOAH<eKTC EOOA

B paswep Ha 2805 XVlI1.116., KoeTO npeACT3611flR3

HaA 69 % OT aKTI.18Ii1Te. ApY>KeCTBOTo npI.13HaS3 a
OT4eTa CVI Io1H6eCTIIIL.J,Io1Ii1Te6 AbU\epHIil

npeAnplilRTIiIR no tJ,eHa Ha npliIA06li1saHe,

HaMalleHa CbC 3ary61i1 OT06e3L.J,eHKa.

BHH<npHl10H<eHHe 10. ~HBeCTH14HHB Ab~epHH npeAnpHflTHfI KbM <l>HHaHcoBHRONeT.- .--....

I
KnIO'IOB OAHTOPCKHB'hnpOC Ka« m0311 KAJOI.(06 ooumopcxu esnpoc 6eULe

aopecupan npu npoeeoenus: om HaCoiium
----
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CTp. 3/8rplAi1.HlaYH npOA>KeKTCA/J., <lllolHaHcoeONeT KbM 31.12.2.02.0

CmOH08UU,4e8b8 8Pb3KO C "111.100(H), 011.10 SbB epb3Ko C"111.100 H, 011.8,m. 3 U4 om 30KOHO
30 ny6l1u"IHomo npeOIlOZOHe HO4eHHU HHu}KO

Ha 6a38 Ha 1-13SbpWeHII1Te npoLl,eAyplil 11 H8 npJ..1A06J..1TOTOn03HaaaHe Ii1 pa361i1paHe Ha AeHHocna Ha
npennpasrnero 11 cpeziara, S KORTO TO pa60TIi1, no Hawe MHeHl1e, Onli1caHli1eTO Ha OCHOBHI-1Te
xapaKTepl1CTJ.1KIi1 Ha CJ.1CTeMI·1Tesa BbTpeweH KOHTPOll Ii1 vnpasnexae Ha pIIICKa H8 npennpnaraero BbB
Bpb3Ka C npoueca Ha Q>lo1HaHCOBO01"-ll4TaHe, KoeTO e Y8CT OT AOKllaAa sa AeHHocna (KaTO el1eMeHT OT
CbAbp>+<aHlo1eTOHa AeKllapau,lo1RTa sa xopnoparaeao vnpasneaae) Ii1ItIHQ>opMaLlJ..1RTano 411. 10, naparpao
1, 6YKBVI "a", "r", "e", "3" VI"a" OTAlii peKTVIsa 2004/25/EO aa EsponeikKlo1R napnawexr Ii1Ha cssera OT 21
anpwi 2004 rOAIiIHa OTHOCHO npeAllo>t<eHIi1RTa aa norrrsuiaae, He CbAbp>t<aT cllyyalil Ha csuiecrseao
HenpaSlo1l1HO AOKllaAsaHe.

Ha 6a3aTa Ha 1I13BbpWeHII1Tenpouezivpa, HaweTO CTaHOBII1w.e e, -re:

• VlHQ>opMaLl,J..1RTa,BKll1OyeH8 B AOKllaAa 38 AeHHOCTTa aa Q>IiIHaHcosaTa rOAII1Ha, sa KORTO e
J..13fOTBeHQ>IiIHaHCOBJ..1RTOTyeT, CbOTBeTCTBa Ha Q>1-1HaHCOBIiIROTyeT.

• AOKllaAbT aa AewHocna e 1I13rOTseH B CbOTBeTCTBlI1e C 1i131i1CKBaHIiIRTaHa rl1aBa ceAMa OT 3aKOHa
38 CyeTOBOACTBOTO 1-1Ha 1.111.100(H), all. 7 OT 3aKoH8 sa ny6111i1YHOTOnpennarase Ha Ll,eHHIft
KHII1>t<a.

• B AeKllapaLl,lftJ'lTa sa xopnoparaauo vnpasneaae sa Q>IiIH8Hcos8Ta rOAI1Ha, aa KORTO e 1I13rOTBeH
Q>II1HaHCOBIi1RToT4eT, e npencraseaa 1i131i1CKsaHaTa csrnacao rnasa ceAMa OT 3aKoHa sa
C4eTOBoACTBOTO iii 411. 100 (H), all. 8 OT 3aKoH3 sa ny611114HOTO npeanaraxe Ha Ll,eHHJ..1KHIII>t<a
II1HQ>0pMaLl,Ii1R.

• AOKllaAbT sa 1I13nbl1HeHIi1e Ha nOllJ..1TMKaTa sa Bb3Harpa>KAeHII1RTa aa Q>IiIHaHcoBaTa rOAIr1Ha, sa
KORTOe 1-13rOTBeHQ>VlHaHCOBIi1RT01"-leT, e npenocraaea Ii1orroaapa Ha 1i13l-1CkS8HIi1RTa,onpeneneaa
B HapeA6aTa no 1.111.116s, all. lOT 3aKOHa 3a ny611Ii1YHOTOnpeanarase Ha LleHHIi1 KHIiI>+<a.

CmOHOSUU,4eSbS SPb3KOC"111.37, Oil. 6 om 30KOHO 30 cuemoeoiicmeomo

B AOnbl1HeHl-le Ha HaWII1Te OTrOBOpHOCTII1 111AOKl1aABaHe Cbrl1aCHO Moe no OTHOWeHlI1e Ha AOKl1aAa sa
AeHHocna, AeKl1apaLl,I,HHa sa xopnoparaaao vnpaaneaae III AOKI18A8 sa 1I13nbl1HeHII1e Ha n0l1111TII1K8Tasa
Sb3Harpa>+<AeHI-1RTa, Hille 1I13nbllHII1XMe VI npouenvpare, A06aBeHII1 KbM 1I13111CKS8HII1Teno MOe. Te3111
npouenvpa xacasr npOSepKII1 aa Hal11114111eTO,K8KTO III nposepxa Ha Q>opMaTa 111cbAbp>+<aHlI1eTO Ha Ta3111
APyra II1HQ>opMau,1-1RC uen Aa Hili nOAnOMorHaT BbB Q>opMlI1paHe Ha CTaHOB1-1w.eOTHOCHO TOBa Aal1l11
APyraTa II1HQ>opMaLl,II1RBKIlIOYBa onOBeCTflBaHIMlT3 111AOKllaABaHII1RTa, npeAB1-1AeHII1 B rnaea ceAMa OT
3aKoHa aa CyeTOBOAcTBOTO 111B 3aKoHa sa ny611I11YHOTOnpeanaraae Ha u,eHHII1 KHIII>t<a,(411. 100H, all. lOOT
3nnLJ,K BbB Bpb3K8 C 1.111.100H, all. 8, T. 3 1114 OT 3nnLJ,K, KaKTO VI 411. 100H, all. 13OT 3nnLJ,K BbB BPb3K8 C
1.111.116B, all. lOT 3nnLJ,K), nplI1110>+<II1MJ..1B 6bllrapillR.

AOKl1aA BbPXY APyrll1 npaBHII1 111perYl1aTOpHII1 1tt3I11CKBaHII1~
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CTp. 4/8fp",i.iH TaYH npOAlt<eKTCAA, CP",HaHcoeorver KbM 31.12.2020

CbfJlaCHO 1i131i1CKSaHVlRTaHa 3aKOHa aa He3aBIiICIiIMIiIR cplo1HaHCOS0AIiIT SbB Bpb3Ka C Yll. ro or PerllaMeHT

(EC) NQ 537/2014, H)IIe p,OK.JlaASaMe p,onbIlHIIITel1HO VI10131l0>KeH8TanO-AoIlY )IIHc:p0pMau.IiIR.

• HJ.1KOllaH nOlllo1H4es e Ha3Hal.feH sa 3ap,bll>KIiITelleH Op,IIITOp Ha c:pwHaHcoBIIIR orver sa rOAJ.1HaTa,

aaaspureauia Ha 31.12.2020 r. Ha rplIIHH TaYH npOA>f<eKTC A!J., OT 06W,OTO cb6paHIo1e Ha

aKu,J.10HepVlTe, npoaeneuo Ha 26-08-2020, sa nepuoz; OTep,Ha fOAIiIHa

• Op,Io1TbTHa cpHHaHcoBIiIR OT"IeT aa fOAIIIHaTa, aaaspuraauia Ha 31.12.202.0 r. Ha !J.pY>f<eCTBOTO

npezicraanaaa nbpBIiI nblleH HenpeKbcHaT aHra)+(HMeHT sa 3ap,bll>KlilTelleH OAIo1T Ha TOBa

npennpasrve, )113BbpWeHOT Hac.

• nOTBbp>f<p,aSaMe, '"Ie 1013pa3eHoTOOT Hac Op,I-1TOPCKOMHeHlo1ee B CbOTBeTCTBllle C p,onbIlHVlTeIlHIiIR

p,OKllap" npencrasea Ha Op,IiITHI-1RKOMIiITeT Ha ApY>f<eCTBOTO,csrnacuo H3101CKBaHIIIRTaua "Ill. 60

OT3aKoHa aa He38BIiICIiIMIo1Rc:pIiIHaHcoBOAIo1T.

• nOTBbp>KAasaMe, ye He CMe npenocrasana nOCOl.feHIIITe B "Ill. 64 OT 3aKoHa sa He3a6VlCIiIMIo1R

C:PIo1H8HCOBOp,VlT3a6paHeHH yCIlyn1 1013BbHop,IIITa.

,lloKnoo8aHe CbMaCHO "111.10 om Peznamenm (Ee) NS!537/2014 8b8 8Pb3KO C U3UCK8aHUllma
HO "111.59 om 30HOHO 30 He308UCUMUR q,UHOHC06 oiium

HaWIiITe OTfOBOPHOCT)IIaa Op,I.1THa c:pJ.1HaHCOBI.1ROT"IeT KaTO U.RJ10,Oni-KaHIII B pasnena Ha HaWIo1Rp,OKJl8A

"OTrosopHOCTIII Ha 0AI.1TOpa sa 0AlilTa Ha c:pIiIHaHCOBIiIROTYer", BKJlIOYSaT ou,eHRBaHe p,81l)ll cp)l1HaHCOS)IIRT

OT4eT npep,CTaBR csuiecraeaare CAellKIo1101Cb61.1TIo1Rno HaY)IIH, Koiho nOCTJ.1fap,OCTosepHO npencrassae.

Ha 6a3a Ha J.13BbpWeHJ.1TeOT Hac OA)ltTOPCKIo1npoueavp« BbPXY CbllJ,eCTBeHIo1Tecp,eIlKI.1, OCHOBOnOJ1araw,1II

aa c:pJ.1HaHCOSJ.1ROTyeT sa rOAIiIHaTa, aas'epuraauta Ha 31.12.2020, He ca HI-1CTaHaJ11011.13BeCTHIo1c:paKTI.1,

06CTORTeJ1CTBaIiIIlIo1APyra IiIHcPopMau,J.1R,Ha 6a3a Ha KOI-1TOP,d H8npaSIiIM 3aK/1104eHlo1e, ye ca Halllo1u,e

CIlY4alo1Ha csuiecraeso Hep,ocToBepHo npencraesae iii onOBeCTRBaHe 6 CbOTSeTCT6)11eC npIiIIlO>f<IIIMIo1Te

liI3I.1CKSaHIiI.RHa MC<I>O, nplileTj.1 OT EsponeilcKJ.1R Cb103. Pe3YllTaT)IITe OT HaWJ.1TeOp,IiITOPCK)I1npouenvp«

BbPXY csuiecraeaare sa cpIo1HaHCOSJ.1ROTYeT cp,e/lKIiI iii Cb61i1TIiIRHa ApY>KeCTSOTO ca pa3rJ1eAaHIiI or Hac B

kOHTeKCTa Ha cpopMwpaHero H8 Hawero MHeHlile OTHOCHO cpliIHaHCOSIo1ROT"IeT KaTO U,RIlO, a He C uen

1i13pa3RSaHe Ha ornenso MHeHl-1e BbPXY Te3V1Cbw,eCTBeHI!1cp,eIlKW.

I13R6neHue 6b6 6Pb3KO C 'In. 100(H), on. 4, m. 3, 6. »e" om 30HOHO30 ny6l1u'IHomo npe0l10eOHe HO
~eHHUKHUJKO

V1Hc:popMaLl,IMIOTHOCHOCAellKIiITe CbC CBbp3aHIII Illilu,a e onosecreaa B npl-11l0>KeH)IIe 18 CSbp3aH)II 1l)!1u,a

KbM c:p)llHaHCOBIIIROTyeT. Ha 6a3a Ha 1-13BbpWeH)IITe OT Hac OAIIITOPCK)IInpoueavp« SbPXY cAellKIiITe CbC

cBbp3aHJ.1 J1)11u,aKaTO -iacr OT HaW)IIR OAJ.1THa c:pJ.1HaHCOSJ.1ROTYer KaTO U,RIlO, He ca Hili CTaHaJ11111-13SeCTHIII

c:paKTI-1,oficroarencrea IIIJ1111p,pyra J.1HcpopMau,IIIRj Ha 6a38 Ha KOIIITO p,a HanpaSJ.1M 3aKlllOyeH\IIe, "Ie

Cp,eJ1KJ.1TeCbC CBbp3aH)I1 J1J.1u.aHe ca onOSeCTeHJ.1 B np)!1J10>KeH)!1RC:PJ.1H3HCOBOTYeT sa rOAJ.1HaT3,

aasupuraauia H3 31.12.2020., 6bB BCJ.1YKJ.1Cbw,eCTBeHJ.1acnexrn, 6 CbOTBeTCTBJ.1eC J.13J.1CKB3H)IIRTaH3 MCC

24 "OnoseCTRB3He Ha cBbp3aHJ.1 1lJ.1u,a".Pe3YJlTaT)IITe OT HaWJ.1TeOp,IiITOPCKJ.1npouenvp« BbPXY Cp,eJ1KJ.1Te

CbC cBbp3aHJ.1 JlJ.1u,aca pa3flleAaH)I1 OT Hac B KOHTeKCTa Ha c:popMJ.1paHeTOHa HaweTO MHeHllle OTHOCHO

cpI-1HaHCOSJ.1ROT"IeT KaTO U,RIlO, a He C uen 1!13pa3RS8HeHa OTp,eJ1HOMHeHlo1eBbPXY Cp,eJ1KIo1TeCbC CBbp38HIII

J1111u,a.

I13R6l1eHue 6b6 6Pb3KO Cvn. 100(H), 011.4, m. 3, 6. ,,6/1 om 30KOHO30 ny611ulfHomo npeonoeOHe HO
~eHHUKHUJKO

,llonbnHumenHO OOKI1a08aHe OmHOCHO oouma na q,UHaHC08Ui1 omsem 8b8 8pb3Ka C "'/.
lOO(H), an. 4,m. 3 om 3aKoHa sa ny6nu'IHomo npeonaeane «a 4eHHu KHUHCa
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crp. 5/8fPI'1J:iHTaYH npOA>!<eKTCAll, ¢HH3HCOB orser K1>M31.12.2020

nl!1u,ara, HaTOBapeHIII C 06w,0 ynpaaneaae, HoeRT OTfOBOPHOCT 3a OCbUJ,eCTBRBaHeTOHa H8A30P Hap,

npou,eca no <pIIIHaHcoBo OTYII1TaHeHa {.l.pY>KeCTBoTo.

npVl 1113rOTBRHeHa q,IiIHaHCOBII1ROTyeT PbKOBOp,CTBOTOHOCII1orrOBopHOCT sa ouexaeaae cnoc06HOCTTa Ha

{.l.py>t<eCTSOTOAa npOAbll>t<1II p,a q,YHKu,IiIOHlllpa KaTO p,eHCTBaUJ,Onpep,npll1RTlo1e, onOBeCTSfBaHKIII, xoraro

TOBa e npIl11l0>t<IIIMO, BbnpOCIII, CBbp3aHIII C npennonosceaaero sa AeHCTBaUJ,O npennpaarae 11

1113nOJl3BaHKIo1c\.jeTOBOAHaTa 6a3a Ha OCHOBaTa Ha npep,nOIlO>KeHllleTO sa AetlCTsaUJ,O npep,npl!1SfTlI1e,

OCBeH aKO PbKOSOACTBOTO He Bb3HaMepRBa Aa JlIIIKBI1Al-1pa fPIl1HH TaYH npOA>t<eKTC AfJ. II1IlIi1 ,£\a

npeYCTaHoBII1 AeHHocrra MY, 1!11lr.1aKO PbKOBOACTSOTO Ha npaKTI-1Ka HRMa APyra anrepaaraea, OCBeH Aa

nocrsna no T03111HaYII1H.

PbKOBOACTBOTO HOCI'I orrOBopHOCT aa J-13rOTBRHeTOIII AOCTOBepHOTO npeACTaBRHe Ha T031i1 <pIiIHaHC08

orser S CbOTBeTCTBlile C Me>Kp,YHapop,HIo1Te CyeTOBOp,HI1 CTaHAapTI!1, npl!1eTIII OT EspOneHCKI!1RT CblO3 1!1sa

raxasa CI!1CT€Ma sa asrpeurea KOHTPOIl, xaxearo PbKOBOACTBOTO onpenens KaTO He06xOAIiIMa aa

ocarvpaaaae 1!13rOTBRHeTOHa q,I!1HaHCOBIil OTYeTlII, KOIIITO He CbAbp>KaT CbUJ,eCTseHIII HenpaSillIlHIII

OTYIIITaHIIIR,He3aBIIICIIIMO AaJlIII Abll>t<aUJ,1IIce Ha 1113MaMaIiIJll1 rpeuixa.

OrrOBopHOCTM Ha PbKOBOACTBOTO aa tPMHaHCOBIIUt ONeT

BbB sp'saxa C HaWIIIR OAVIT Ha q,I!1HaHCOBI!1ROTyeT, HawaTa orroaopaocr ce CbCTOl1 B TOBa Aa npoverew

p,pyraTa IIIH<popMau,I'IR III no T03111HaYVlH p,a npeu,eHVlM AallVl Ta3l1 zipvra l1Hq,opMau,IIIR e B cbUJ,eCTBeHo

HeCbOTBeTCTBVleC q,II1HaHCOBJ-1ROTyeT J-1J1J-1C HaWI-1Te n03HaHJ-1R, npI1A06J-1TJ-1no apewe H8 OAIIIT8, IMIII no

APyr HaYI'IH 1113rJle>t<p,aAa cbAbp>t<a CbUJ,eCTBeHo HenpaBIiIJlHO AOKJlaASaHe. B cllyyatl ye Ha fiasara Ha

pafiorara, KORTO CMe 1i13BbpWIIIJIiii, Hlile p,oCTlo1rHeM AO 3aKIllOyeHllle, ye e HaJllilu,e cbUJ,eCTBeHo

HenpaSIilJlHO AOKJlClABaHe B T33111APyra Io1Hq,0pMau,IiIR, OT Hac ce 1-13111CKSaAa AOKllap,saMe T03111<paKT.

HRMaMe KaKBO p,a p,OKJIaASaMe B TOBa oraoureuae.

Apyzo UHcP0PM014UR, P0317UI.fHOom cPUHOHCOBURomuem U ooumopcuu« OOH1700 6bPXy «eeo

PbKOBOACTBOTOHOCI-1orroeopaocr sa APyraTa IIIH<popMau,I-1R.{J.pyraTa IIIH<popMau,IIIR ce CbCTOI1OT AOKJIaA

38 AelllHOCTTa, AeKJlapau,IIIR sa «opnoparaaao vnpaaneaue III AOKJlaA sa 1i13nbJlHeHllle Ha nOJlIII"TI!1KaTasa

Bb3Harpa>KAeHIIIRTa, 1113rOTBeHII1OT PbKOBOACTBOTOCbrJlaCHO fJlaBa ceAMa OT Baxoua aa cyeTOBOACTBOTO,

HO He BKllIOYBa <pIIIHaHCOBIIIROTyeT III HaWIIIR OAIIITOPCKIil AOKJlaA, BbPXY Hero, KORTOnOJlYYIIIXMe npeAI!1

AaTaTa Ha HaWIIIR OAIilTOPCKIil AOKllaA.

Hawero MHeHllle OTHOCHO<PIIIH8HCOBI!1ROTYeT He ofixeauia APyraTa IIIH<popMau,I'IR III Hlo1eHe 1!13pa3RBaMe

KaKBaTO 1'1 Aa e q,opMa Ha 3aKJlkNeHIi1e sa curvpxoct OTHOCHOHeR, OCBeH aKO He e 1113pIIIYHOnOCOyeHO B

AOKJlaAa Hili III .0.0 crene-rra, .0.0 KORTOe nOCOyeHO.

• nOTBbp>t<AaBaMe, ye nplll 1113BbpWBaHeTO Ha OAlilTa CMe 3ana31'1J'III CBORTa He3aBIIIClilMOCT cnpswo

{J.py>t<eCTBOTO.

• 3a nepaoaa, sa KOHro ce OTHaCR Ii13BbpWeHIo1RTOT HaC 3aAbJl>t<IIITeJ1eHOAl'lT, ocaeu oAIII"Ta, Hille He

CMe npeAOCTaBIIIJlIII APyrlll yCJlyrli1 fpl!1iiiH TaYH npOA>t<eKTC AA III KOHTpOJllllpaHI!1Te or Hero

npeAnpIIIRTI!1R, KOt.1"TOHe ca nOCOyeHIII S AOKJlaAa sa AeiiiHocTTa 1!1J1111<pI!1HaHCOBIIIROTYeT Ha fPl!1l11H

TaYH npOA>t<eKTCA{.l.
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Nll<oi8¥ Polmcl'lov

Crp 6/8rpHHH TaYH npOAH<eKTCA/J" CIIHHaHCOBcrxer KbM 31.12 2020

,ll,aTa: 29 MapT 2021 r.

Perll1CTpll1paH OAII1TOP:

HaWIo1TeLlel1101ca Aa nOI1YYIo1Mpa3YMHa creneu Ha CIo1ryPHOCTOTHOCHOTOBa Aal1l11$II1HaHCOBIo1RTOTYeT xaro
LlAI10 He CbAbp>l<a Cbw,eCTBeHIo1OTKIlOHeHIo1A,He3aBI'ICIo1MOAal1101Abl1>1<aw,Io1ce Ha Io13MaMa 10111111rpeuixa, 101

Aa Io13AaAeM OAIo1TOPCKIo1AOKl1aA, KOHTOA8 BKl1lOYBa HaweTO MHeHIo1e. Pa3YMHaTa creneu Ha CIo1ryPHOCTe

BI1COKacrenea Ha ClI1ryPHOCT,HO He e rapaHLlI1A, "Ie OAI1T, 1I13BbpWeH B CbOTBeTCTBIo1eC MDC, BIo1Harll1w,e
paaxpasa csutecrseso OTKJlOHeHlI1e, xoraro raxoaa csutecrsvea. OTKJlOHeHIo1RTaMoraT Aa Bb3HI-1KHaT B

pe3Yl1TaT Ha 1-13MaMa1-1111-1rpeurxa 1-1ce CYIo1TaTsa csuiecrseaa, aKO 611MOrl10 pa3YMHO Aa ce osaxaa, "Ie

re, caMOCTORTel1HO 111111-1KaTO CbBKynHocT, w,e oxaxcar BIlIMIHli1e BbPXY II1KOHOMl-1yeCKI-1TepeWeHII1R Ha

nOTpe611Tel11i1Te,B3eMaHII1 Bb3 OCHOBa aa T031-1$Ii1HaHCOB OTyeT.

,ll,onbl1HIi1TellHII1 AeTaHl11i1sa uauiara OTrOBopHOCT ca ~3110>l<eHII1B npli1110>l<eHIi1eKbM HaCToRw,Ii1RAOKl1aA

OrrOBopHOCTH Ha OAHTOpa sa OAHTa Ha q,HHaHCOBHR OT"4eT
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NlkOiay Poi'f!Chev

CTP 7/8rp'1HH raYIl npOA)I(eKTC AA. <l>IOltaftCOBorxer KbM 31.12.2020

Hille KOMYHIIIKlllpaMe C /1I"U,8T8, HaToBapeHIII C 06tl.1o vnpaanexae, HapeA C OCTaH81111TeBbnpoc"',

nl1aHlllpaHJ.1R06XB8T J.1apewe Ha J.13nbflHeHJ.1eHa OA"'Ta 11 Cbtl.leCTBeHI1Te KOHCTaTau,"'11OT 0AIiITa,

BKIlIOYI-1TeI1HOCbtl.leCTBeHII1HeAocr8Tbu,1I1BbB BbTpeWHII1RKOHTPOI1,KOIl1TOII1AeHTlI1cpll1u,lI1paMeno sperae
Ha 1!13BbpWeaHII1ROTHac OAII1T.

karo xacr OT0A"'Ta e CbOTseTCTB",eCMOC, H",e "'3n0Il3BaMe npooecnoaanaa npeueaxa '" aaneaeawe
npocpec",oHaneH cKenT"'u,"'3bM no spewe Ha u,efl"'R 0A"'T.

H",e Cbtl.lOraxa:

• "'AeHT",cpt.1u,I-1p8Me'" 0u,eHRB8Me p"'CKOBeTe OT csuiecraeaa OTKI10HeH"'R ebB CP"'HaHCOBI-1ROT"ieT,

He3aB"'C"'MO Aal1'" Abl1>t<8W,'" ce Ha "'3MaMa "'II'" rpeurxa, pa3pa60TB8Me 1-1 "'3nb1lHRBaMe

OA"'TOPCK'" npoueayp« S OTroBOP Ha Te3'" p"'CKoae '" nonvvasawe OA"'TOPCK'" AOK838rel1CTBa,

KOl-1TOAa ca AOCTaTb4HI-11-1YNleCTH"', 38 A8 OC"'ryPRT ocaoaa-o-e aa saurero MHeHI-1e. PI-1CKbTAa He

6bAe pa3Kp"'TO csuiecraeao OTKIIOHeH",e, xoero e pesvnrar or "'3MaM8, e nO-B"'COK, OTKOIIKOTO

p"'CKa OT csurecraeao OTKJlOHeH",e, KoeTO e pe3YIITaT OT rpeurxa, Tbj;1 KaTO "'3MaMara MO>t<eAa

BKll104Ba Tai:1Ho cnopaavwaeaae, cpaI1WI-1cpl-1u,I-1paHe,npeAHaMepeHI-1 nponYCKIII, 1113RBl1eHIIIRaa

BbBe>t<AaHe Ha OA"'Topa B 3a6ny>t<AeH",e, KaKTO 1-1 npeHe6perBaHe 1-1111-13a06"'Ka1lRHe Ha

BbTpeWHIIIR KOHTpOII.

• nOl1yyaBaMe pa361-1paHeaa BbTpeWH"'R KOHTPOfl, "'Matl.l oraouieaae KbM OA"'Ta, aa Aa pa3p860TIIIM

OA"'TOPCK'" npouenvpa, KO"'TO Aa ca nOAXOAfltl.llll nplll KOHKpeTH"'Te 06CTORTel1CTBa,HO He c u,en

1113pa3RBaHeHa MHeHllle OTHOCHOecpeKrnBHOCTTaHa BbTpeWHIIIR KOHTpon Ha Apy>t<eCTBOTO.

• ou,eHRBaMe YMeCTHocna Ha 1113nOfl3BaHY1TeC4eTOBOAH'" nOflY1T"'K'" '" pa3YMHOCTTa Ha

CyeTOBOAH"'Te np",6111113Y1TeJlHI.1ou,eHK'" '" CBbp3aHI-1Te C TRX onOBeCTRBaHIIIR, HanpaBeH'" OT

PbKOBOACTBOTO.

• AocrlilraMe AO 3aKnlOyeHI.1e OTHOCHOYMeCTHocna Ha "'3n01l3BaHe OTcrpaaa Ha PbKOBOACTBOTOHa

c4eTOBOAHaTa 6a3a Ha ocaoaara Ha npennonoxceaaero aa Aei:1cTBaw,o npezmpasrae III, Ha 6a3aTa

Ha nOIlY4eH"'Te OAIIITOPCK'" AOKa3aTellCTBa, OTHOCHO TOBa Aalllll e Hafl",u,e csuiecrseua

HeclilrypHoCT, OTHaCRtl.Iace AO Cb6Y1TIIIR"'111'1YCflOBIiIR,KOIiITO6111)(aMOrl11i1Aa nopOART 3HaYIiITeflHI1

CbMHeH"'R OTHOCHO cnocoeuocrra H8 Apy>t<eCTBOTO na npoAbfl>t<1iI Aa CPYHKu,"'OHlllpa KaTO

Aei:1CTSatl.lO npezmpasrae. AKO Hille AOCTlilfHeM AO 3aKJlIOYeH",e, 4e e Hall",u,e csuiecraeaa
HeCl1rypHoCT, OT Hac ce 1!13111CKSaAa npl-1BlleyeM BHI1MaHl!1e B OAI1TOPCKI!1RCI-I AOKllaA KbM

CBbp3aHIIITe C Ta311HeclilrypHoCT onOBeCTRBaHIIIR BbB cplIIHaHCOBI!1ROT"ieT 11111111B Cflyyai:1 4e Te3111

onOBeCTRBaHIIIR ca HeaAeKBaTHH, Aa MOAHcplllu,I-1paMe MHeHllleTO CI1. Haunrre 3aKlllOyeHIiIR ce

OCHosaBaT Ha OAIIITOpCKI!1TeAOKa3aTellCTBa, nOllyyeHIII AO AaTaTa Ha OA"'TOPCK"'R H'" AOKllaA.

ObAetl.l'" Cb6"'T"'R 11111'"YCflOBI1R06aye MoraT Aa CTaHaT npliIYIiIHa Apy>t<eCTBOTOAa npevcraaosa

CPYHKu,110Hl1paHeTOC'" KaTOAej;1CTSatl.lOnpezmpasrae.

• ou,eHRBaMe u,RnOCTHOTO npeACTaBRHe, crpvxrvpa III CbAbp>t<aHllle Ha cpliIHaHCOSIiIR OT"ieT,

BKl1lOYIiITenHOonOBeCTRBaHI!1RTa,11Aal111 cpl1HaHCOB"'RTOT"ieT npeACTaBR CTORtl.II1TeB OCHOBaT8

CAenKIII IIICb6"'TI1R no Ha4"'H, KOj;1TOnocrura AOCTOBepHOnpeACT8BRHe.

Omeoeopnocmu HO oaumopa 30 oouma HO q,UHOHCOBUR omsem

np~110}f(EH~E KbM AOKnaA Ha He3aBJ.1CJ.1M"1ROAHTOP BbPXY <l>HHaHcoBHR ONeT

Ha rpHHH TaYH npOA>f<eKTC AA sa 2020 r
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CTp. 8/8

Cpep, SbnpOCIiITe, KOMYHItIKltlpaHItl C fllll~aTa, HaTOBapeHItl C o6w,o vnpasnexae, Hille onpep,efl.AMe Te31i1

BbnpOCI1, KOIilTO ca 6111fllll C Haiii-rOfl.AMa 3HaYlilMOCT npa op,liITa Ha <pIIIHaHCOBIII.Aor-rer aa TeKVW,III.A

nepaon iii KOIilTO cnenoaareru-o ca KfllOYOBIiI Op,IIITOpCKIiI BbnpOC)I1. Hille onaceawe re31i1 asrrpoca B

H8Wlllfi 0AIIITOPCKIiI AOKJlap" OCBeH B cflyyalllTe, 8 KOIilTO3aKOH IIIJlIII HopMaTIiIBHa ypeA6a Bb3npen.ATCTBa

ny6fllilYHOTO OnOBeCT.ASaHe Ha IiIH<popMa~IiIA aa T03111B'bnpOC 1iIJ11i1xoraro, B 1113t<flI04I11TeJ1HOpep,KJ;I

CJ1Y4alil, Hlile peWIiIM, 4e p,aAeH sunpoc He CJ1€ASa Aa 6bp,e KOMYHIiIKltlpaH S HaWIiIR AOKJ18p" Tbiii KaTO

61i1 MorflO pa3YMHo p,a ce OY8KSa, ye He6flaronpIiIRTHIiITe nOCfleACTBIiI.A OT rosa p,eiltCTBlile 61i1xa

Hap,BIiIWIiIJ11i1n0J131t1TeOT fJ1eAHa T04Ka Ha o6w,eCTBeHltlfI IiIHTepec OTTa31t1KOMyHHKa~IIIR.

HjI1e npenocrasawe CbW,O rasa Ha J11i1~aTa, xarosapes« C o6w,o vnpasnexae. 1113ASfleHllle, ye CMe

1113n'bflHlllfllll nplllflo>t<I-1MI·1TeeTIiIYHIiI 1i13Ii1CKSaHIiIRS'bS apssxa C He3aSlilCIiIMoma liI'-le w,e KOMYHIiIKlllpaMe

C T.AX BCIIIYKIII B3alllMOOTHoweHlllfi iii p,pyrlil B'bnpOCIiI, KOIilTO 6111xa MOffllll paaYMHO Aa 6bAaT

pa3rfle>t<AaHIil KaTO IIIMSW,III OTHOWeHltle KbM HeaaSIIICIilMoma Hili, a xoraro e nplilflO>t<I1MO, III

CBbp38HItITe CTOBa npeAna3HIII MepKIII.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО „Грийн Таун Проджектс" АД, 

КЪМ 31.12.2020 г. 

 

предоставена съгласно изискванията на Приложение № 11 към 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 (посл.изм. и доп., ДВ бр. 63 от 12.08.2016 г.) 



    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. 

  

 Капиталът на „Грийн Таун Проджектс" АД е в размер на 4 059 000 /четири милиона 

и петдесет и девет хиляди / лева, разпределен в 4 059 000 / четири милиона и петдесет и 

девет хиляди / броя обикновени, безналични, поименни акции с право на един глас и с 

номинална стойност 1 лев всяка. Всички издадени от дружеството акции са от един клас. 

Към 31.12.2019г. акциите на „Грийн Таун Проджектс" АД са допуснати до търговия на 

регулиран пазар само в Република България – сегмент “Неофициален пазар на акции” на 

„Българска фондова борса” АД /БФБ/.  

 Всяка акция дава на своя притежател следните права: 

• право на един глас в общото събрание на акционерите; 

• право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент), която се 

разпределя при условията и реда, предвидени в Устава на дружеството; 

• право на съразмерен ликвидационен дял;  

• право на контрол върху воденето на дружествените дела; 

• право на сведения по чл. 224 от Търговския закон; 

• други права, изрично предвидени в нормативен акт и/или Устава на дружеството. 

 

     2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за 

притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от 

дружеството или друг акционер. 

 

 Няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за 

притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от 

дружеството или друг акционер. Акциите на дружеството могат да се продават само на 

БФБ или на друг организиран пазар, освен ако действащото законодателство предвижда 

друго.  
  

     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. 

 Съгласно книгата на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД, към 

31.12.2020г. следните акционери притежават над 5 на сто от правата на глас в общото 

събрание на „Грийн Таун Проджектс" АД: 

• 235 Holdings Limited – притежава 15.29 % от гласовете в общото събрание на 

Дружеството 

• Няма други акционери, които да притежават над 5% от капитала на Емитента. 

 

 

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

права. 

 

           В „Грийн Таун Проджектс" АД 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. 

 

 В 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. 

  

     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. 

 

  Няма ограничения в правата на глас на акционерите на „Грийн Таун Проджектс" 

АД. Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява лично или 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 

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 акционерите, 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 разпоредбите в Устава на „Грийн Таун Проджектс" АД,  назначаването и 

освобождаването на членовете на СД, както извършването на изменения и допълнения в 

устава на дружеството са от компетентност единствено на Общото събрание на 

акционерите. 

 

    9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително 

правото да вземат решения за издаване и обратно изкупуване на акции на 

дружеството. 

          

 Съгласно чл.40, ал.1 от Устава, Съветът на директорите взема всички решения по 

оперативната дейност на дружеството с обикновено мнозинство от присъстващите 

членове, с изключение на тези, които закона или устава предоставят в изключителна 

компетентност на Общото събрание на акционерите.  

Съгласно чл.20, ал.1 от Устава, Съветът на директорите има право да взема 

решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален 

размер от 15 000 000 (петнадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или 

привилегировани акции или чрез конвертиране на облигации в акции. Срокът за това е пет 

години, считано от вписването на Устава в ТР към Агенция по вписванията. 



Ctuacgo ul.l6,al.l or Ycraaa, Cr,uer6T Ha AHpeKTopHre Moxe Aa yBenr,rqaBa KarrqTaJra
qpe3 fipeBpbulaHero Ha qacr or ne.Iar6ara B Ka[HTan qpe3 eMVcvtA or axqhg, Kot4To ce
pa3[peAensr MexAy aKIII4oHepHre 6es 3anJIaIrIaHe vrrv c AonnauaHe sa croftHocrra HM, B

cborBercrBl'Ie c rrpeABrreHufl or 3aKoHa peg. Peureur4ero ce B3eMa B cpoK Ao 3 rraeceqa crTeA

flpl'(eMaHero Ha IoAHII]HH, cseroBoAeH orqer 3a r,r3reKlrara ro.U,rHa n ce ogo6pqBa or O6utoro
ct6pauue Ha aKIIHoHepI,ITe c o6uxHoseHo MHo3rrHcrso. Hosure aKrIHn ce pa3npeAensr MexAy
AKIIHOHEPHTC, CbPA3MCPHO HA YIIACTUCTO HM B KATIITAJIA AO YBCNHqABAHETO MY.

Ctrlacso utt.20, al.3 or VctaBa, Ctnemr Ha AHpeKTopHTe Moxe Aa npueMa petueHufl 3a
I{3naBaHe Ha o6lurauun (erclrouureJlHo KoHBeprnpyenar,r) a JrreBa, npu o6ul HonruHirneH pipMep
sa o6;rilraqlloHHHfl 3aeM Ao l5 000 000 (nerHa4ecer MuJruona) lena. Bn4rr ua o6luraqzure,
HaqHHbr :a Soprr,rrzpaHe Ha AoxoAa no rsx, pa3Mepbr H BcHrIKlr ocraHaJr2 rrapaMerpg Ha
o6luraqaosHHrl 3aeM ce olpeAeJlflT B perueHzero Ha Crsera Ha AHpeKTopHTe npH crra3BaHe
pa:nopel6rzre Ha geftcraaqoro 3aKoHoAare:rcrBo a Vcraea. Cpoxrr 3a roBa e iler toAHHH,
CI{HTAHO OT BTII4CBAHCTO HA TOBA }I3MCHEH}iC B YCTABA E TP rctM ArCrrUUg I]O BTII4CBAHH'TA.

10. Crulecrileuu AoroBopr.r Ha ApyxecrBoro, Korrro rroprr(Aar geilcreue,
u3MeHqr ce I{JIH ce [peKparflBar rlopaAr.r [poMsHa B KOHTpOJTa Ha Apy]r(ecrBoro rrplr
ocbulecTBqBaHe Ha 3aAbJIXHTeJIHO T6pfoBo [peAJraraHe, u IocJreAHur.rTe oT Tqx,
ocBeH B cJryqal{Te Koraro pa3l(pnBaHero Ha ra:u uuQopMauuq Moxe Aa 11puqr.rH11
ceplro3Hl{ BpeAIr Ha ApyxecrBoro; u3KflrorreHuero tro [peAxoAHoTo r.r3peqeHlre He ce
[pHJIara B cJrytIaLITe, Koraro ApyxecrBoro e AJrbx(Ho Aa pa3xpr{e uuQoprrraquqra [o
CIIJIATA HA 3AKOHA.

HqN.{a raxr4ea AotoBopn.

ll. Cnopasymeuun Melrqy ApyxecrBoro t4 yflpaBlrreJrHlrre My opraHr{ t4ltu
cJryxrrreJrrr 3a rr3rrJlauraHe Ha o6suleren[e flpu Ha[ycnaHe r{JrH yBoJrHeH[e 6es [paBHo
ocHoBaHLIe ufiH rIpH rlpercparflBaHe Ha rpyAoBrrre [paBooruoureHr.rq [o flpurruHrr,
cBbp3aHr.r c rr,proBo upegrfaraue.

HsN{a raxHsa c[opa3yMeHnfl .

26.3.2021r.
rp.CoQur

ra CroNaoHrrcosa



 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ  

НА „ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС” АД ЗА 2020 г. 
   

 

 Настоящият доклад е изготвен на основание разпоредбата на чл.116г, ал.4  от ЗППЦК и 
съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Грийн Таун 
Проджектс” АД през 2020 година. В него са изложени основните аспекти, върху които беше 
съсредоточена дейността на директора. Основната рамка, която съдържа настоящият доклад е 
работата в изпълнение на задълженията по Закона за публично предлагане на ценни книжа и 
Националния кодекс за корпоративно управление. 

 
„Грийн Таун Проджектс” АД  се придържа по целесъобразност към целите, залегнали в 

Националния Кодекс за Корпоративно Управление (НККУ) и към съвременната делова практика на 
корпоративно управление.  Провеждане на добро корпоративно управление за постигане на целите 
на дружеството, като гарантират и защитават правата на своите акционери. Управленските решения 
са в интерес на дружеството и на неговите акционери при стриктно спазване на изискванията на 
българското законодателство. 

 
През 2020г. Директора за връзки с инвеститорите на „Грийн Таун Проджектс” АД, 

осъществява дейността си в няколко основни направления, спазвайки нормативната уредба и 
принципите за добро корпоративно управление:  

 

• Осъществяване на ефективна връзка между управителния орган на дружеството и 
неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на 
дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и 
икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която 
те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори; 

• Спазване изискванията на ЗППЦК и Наредба №2 от 17.09.2003г. на КФН за 
проспектите при публично предлагане на ценни книжа  и разкриването на 
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;  

• Представяне в срок на съответните уведомления, отчети и публикации на “Грийн 
Таун Проджектс” АД за събития, случили се през изминалата година;  

• Представяне на актуална информация за текущото развитие и икономическото 
състояние на дружеството пред институции като: Комисия за финансов надзор, 
Българска фондова борса, Централен депозитар, както и на обществеността.  

  



Задължението за разкриване на информация пред обществеността се осъществява чрез 
продукта на специализираната информационна агенция „Сервиз финансови пазари” ЕООД – X3news 
и чрез публикуване на необходимата информация на сайта на дружеството- www.greentown.world. 
Цялата информация, предоставена на медиите е в пълен и нередактиран текст. 

 
Спазвайки правилата за добро корпоративно управление за осигуряването на прозрачност в 

дейността на дружеството се водят подробни и точни протоколи от заседанията на управителните 
органи на дружеството. 

 
През 2020г. е разкривана, в законоустановените срокове, периодична информация,  

включваща годишен финансов отчет, междинни финансови отчети, уведомления на Дружеството, 
както и друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК. 

 
 Финансовите отчети в пълен комплект са на разположение на акционерите към всеки 

отчетен период. Няма наложени санкции за ненавременно представяне на отчетите и другите 
материали в институциите предвидени в закона, както и за качеството и съдържанието на 
документите. 

 
През изтеклата 2020 година бяха проведени две общи събрания на акционерите: Редовно 

годишно общо събрание на акционерите, проведено на 10.08.2020г, което на основание чл.227, ал.3 
от Търговски закон, поради липса на кворум е проведено на 26.08.2020г.; и Извънредно общо 
събрание на акционерите, проведено на 15.09.2020г., което на основание чл.227, ал.3 от Търговски 
закон , поради липса на кворум е проведено на 30.09.2020г.Писмените материалите за събранието 
бяха изпратени в срок до компетентните органи, като същите бяха публикувани своевременно, чрез 
системата Х3news и качени на интернет страницата на Дружеството. Резултатите от гласуванията по 
отделните точки от дневния ред на Общото събрание бяха огласени, съгласно изискванията и 
сроковете, посочени в нормативната уредба. 

 
През изтеклата календарна година Директора за връзки с инвеститорите и членовете на 

Съвета на директорите си взаимодействаха при осъществяването на дейността си. Не е имало 
сигнали за нарушения.  

 
Дружеството поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери и потенциални 

инвеститори като ги информира своевременно и оказва съдействие при възникнали въпроси.  
 
Директорът за връзки с инвеститорите на „Грийн Таун Проджектс” АД носи отговорността да 

спазва изискванията на закона, в частност ЗППЦК и полага необходимата грижа и лоялност при 
изпълнение на задълженията си с приоритет на интересите на дружеството.     
    
 

Директор за връзки с инвеститорите 

 



AOKIAA HA OAHTHHfl KOM]4TET

HA ,,|-prfix TayH Ilpo4x"*r." AA 3A ZO2O f.

HacronqrnrAoKnaA sa2020 r. npe4craBn pa6orara, ua6nrc4eHrflra h 3aK.flroqeHHflra Ha KoM[rera
BbB Bpb3xa c r3nbnHeHrero Ha ocHoBHhre QyHxr_qrra.

1. Ilpoqecu xa $rxaxcoBo orql4raHe

,,lpnilu TayH [1po4xexrc"Ap, hMa cqeroBo4Ha nontralta, il3rorBeHa cbr,nacHo 3axoua 3a
cqeroBoAcrBo v B cborBercrBue c MCC sa QuuaHcoao orqilTaHe, KoflTo e frBbpAeHa or
npeAcraB^nBau-u4ff flpyxecraoro. flpes 2O2O r. Ptxoeo4craoro e nphnarano nocneAoBarenHa
cqeroBoAHa nonnrr'{a, KaKTo B uHAVBnAyanHnn ctA QrHaucoa orqer, TaKa H B KoHco.flhA4paHu1
orqer Ha rpynara H e ocblqecrBflBa,no HenocpeAcrBeH KOHrpon Bbpxy npoqechre no $rxaucoeo
or'.{rraHe e nQpyxecraoro.

flpyxecraoro h3rorBn il npe4ocraen QruaHcoBVre cv orr{erh xa 6asa Ha MCOO, npt4err4 B

EC. flpyxecrBoro cbcraBn MexA,rHHV v foAaut,Hu AHAvIBVAyar,Hu r,r KoHconrAvtpaH1 QruaHcoan
oTqeTr.

,Qpyxecraoro tlMa yrBbpAeH vHAuBnAyaneH cMerKonnaH, Karo cqeroBoAHl4re perycrpx ce
BoAnr aHa.n[rHqHo. Toea AaBa Bb3Mo]KHocr Ha Ptxoao4crBoro BbB BceKu eAxH MoMeHT Aa
pa3nonara c no4po6xa rHQoprvraqrn, Koflro Aa noAnoMara KoHrpona Bbpxy orAenHrre eneMeHTh Ha

QrxaHcoarre orqerll.

flpyxecreoro e npueno 3a nprnaraHe Bchr{Kh HoBr4 craHAaprr4, r43MeHeHr4F }4 pa3RcHeHhf,
xttvt MCOO, paapa6orexu u ny6nnxyBaHu or Ctsera no Mex{AyHapoAHl,r cqeroBoAHr4 craHAaprH t4

nprerh 3a npHnaraHe or Eeponeficxara KoMr,ro4R, Kor4To unnar eQexr Bbpxy QuuaHcoenre orqert4 Ha

flpyxecraoro I ca 3aAbnxhrenHta 3a nprnaraHe 3a roAr4ruH1,tf, nepxoA.

Ilpes orqerHhR nepIoA oAr,rrHl4nr KoMhrer perynnpHo nonyqaBauJe Heo6xo4rnnara
r,rHQoprvraqrafl, Koflro Moxe 4a 6t4e oL{eHeHa xaro paa6rpaeMa h HaAexAHa.

flpes qenrn orqereH neproA oAtArHuAT KoM[Ter HMaue Bb3MoxHocr rexyulo 4a o6ctx4a c
rnaBHll8 c'{eroBoArTen BcrqKh Bbnpoo,r u npo6nemu Ha QnxaHcoBara orr{erHocr, KaKTo h Aa
nonyqaBa AonbnHt4renua rxQoprvraL{un 14 pa3FcHeHhfl no nocraBeH]4 Bbnpocl4.

Oputunrr. KoMrrer hMatxe Bb3MolxHocr Aa ce 3ano3Hae, Aa aHanngnpa A Aa o6ct4r,t
,{pyxecreoro t4 He3aBrcnMu+ oAHTop KoHcraraqhrre H npenopbKrre or oArra Ha MexALrHxre
ro4ruHlaTe SrHa ucoar orqeru.

B gaxnrcqexre Mox{e 4a ce or6enex[, qe Ha oAurH14fl KoM[Ter He ca My r3BecrHtl Sawu unn
o6cronreacrBa, Ko14To Aa hMar cbrrecrBeHo r 3HaqrMo Herart,tBHo Bnvf,H.le vnn Aa KoMnpoMerrpar
npoqeca ua QrHaHcoBo orqHraHe e.{pyxecraoro.

Bta aptaxa c npoqeo4Te no QrHaucoBo orr{HTaue, 4eiluocrra Ha oAurHr4F KoMurer Mox{e Aa
ce o6o6qu, KaKro cneABa:

c

V



- OAI4THVAT KOMilTET HA6NrcAABA TCKYqO CqETOBOAHOTO OTr{hTAHE HA

npoqeca no h3rorBFHe Ha MelKAl4HHhre QrHaucoar orr{erH, KaKTO 14

xtnn 31.12.2020r.;

cAenKrre n ct6utuata, KaKTo H

npeABaprreneH roA14ueH orqeT

- xa 05'03.2o21'r. ogutxl4flr KoMrrer npoBeAe cpeqa cHuxonail llonrxqea - perhcrpl4paHhR oAr4rop,
orroBopeH 3a oAhra ua QrnaxcoBl'ln orqer na flpyxecrBoro 3a 2o2Or.l-lenra Ha cpeqara 6e 4a ce
HanpaBx nperneA Ha oKoHqarenxrn [<DO sa 2020 r. u rcArli,Huf, Aolna1aa 4efiuocrr a za 2O2O r.;

- Ha 25'03'2021r. nonyvhxMe AoKnaA orHocHo oAr,iropcxr4 Bbnpocr, cBbp3aHr c uHA.4BnAyanHVA
Qruaxcoa ort{er Ha flpyxecreoro sa 2020r. l-lpernegaxme uxQopnnaqlnra, BKnpqeHa B AoKnaAa Ha
oAl4ropa, Koflro npunolKl4Milre MOC, 3HOO r Pernannest 537/2014 r43t4cKBar Aa ce KoMyHl4Krpa c
nu\ara, HaroBapeHx c o6u_1o ynpaBneHue;

- ua 08'04.2021r' noayvrxMe AoKnaA orHocHo oAr4ropcKr4 Bbnpocl4, cBbp3aHu c KoHco,nHAupaHu1
QrxaHcoa orqer Ha flpyxecreoro sa 2020r. l-lperne4axnne rH$oprvraqhnra, BKnloqeHa B AoKflaAa Ha
oAr4ropa, Koffro npr.noxilMilre MOC, 3HOO r PernanneHr 537/20L4 r3ucxBar Aa ce KoMyHhgupa c
nHLlara HaroBapeHil c o6u.1o ynpaBneHhe;

- o6ct4eur ca HanpaBeHilTe or orroBopHrn oAxrop cbr4ecrBeHr KoHcrarallru no o6exra Ha o4r4Ta,
KaKro t4 npoeKra Ha oA[ropc(uf, AOxnaA;

- oqurHunr KoMhrer HanpaBu nperneA Ha npeAcraBeHHTe nhcMa Ha pbKoBoAcrBoro Ha flpyxecraoro
AO BbHtxHt4f, oAl4rop xtnn l-oo sa2020 r. He ce ycraHoBuxa HecborBercrBl,tf,.

<DhHaHcoeo-cqeroBoAHvllr or+et perynnpHo npeAocraBn Qruaxcoaa uuQopmaqun xa
pbKoBoAcrBoro Ha ApyxecrBoro. Ctqara e pa:6rapaeMa, HaAexAHa, orpa3sBa oco6enocrnre Ha

ApyxecrBoro il e B cborBercrBl4e c MCOO npl,lerr or EC. flpyxecraoro r3rorBr Orqer sa Qrxaxcoeo
cbcrofiHhe, Orqer sa eceo6xeareH AoxoA, Otver 3a npoMeHrre e co6crgeHrf, Kanhran, Oruer aa
napilqHhre norol-tl4 r lloncurrenxn 6enexKil, AaBaul[ no4po6Ha ranQoprvraqr,ln 3a pe3ynrar4Te or
4eilHocrra. flpyxecraoro ta3rorBr cBoHre QruaHcoar orqerta Ha npuHqHna Ha 4eficreaqo
npeAnpHFThe. OruancoBo-cr{eroBoAHrTe orqerr u Aonb.flHl4Te.nHrre cnpaBKu, npeAocraBf,H1 Ha
pbl{oBoAcrBoro xa ,(pyxecrBoro, ocrrypnBar Heo6xo4unnara uHQopmaqrn sa B3eMaHero Ha
eQexrr eHr ynpa BneHcKH pelueH t4F.

2, flo orxourexr4e Ha chcreMhre 3a BbrpeueH KoHrpon e flpyxecraoro

B 4pyxecraoro cbtqecrByBa il3rpaAeHa r 4eficreaqa crpyxrypa 3a BbrperueH KoHrpon, Kogro
noAnoMara AefiHocrra Ha ynpaBneHcxhn nepcoHan. Koxrpo.nHara cpeAa Karo L{flno e eQexrtaua r
pa6orra Bb3 ocHoBa Ha BlrpeuHt4 npaBr.na H npoLleAypr4, H3rpaAeHh h Bb3npueru or ApyxecrBoro.
opraxrre Ha ynpaBneHre Ha flpyxecraoro ca onpeAenvnn cpoKoBe 3a [3rorBnHero Ha Qrxaucoer
orqertr tr orroBapRT 3a cbcraBflHero, cBoeBpeMeHHOTO 143rOTBFHe, CbAbpxaHh eto u ny6nuKyBaHero
ua QNxaHcoBr4Te orqerh a4 toh4w{nre AoKnaAr sa geilxocrra KbM Tsx.

3a 2020r. He3aBrchMt4nr QrHaHcoB oAhrop n IAVTHVAT xoMr4rer Ha flpyxecrBoro Hf,Mar
orpilqarenHr 6enexxr r craHoBt4l4e no npunaraHero Ha 4eficraaqrre a ,,fpnila TayH
[lpo4xexrc"Afl npaxruxla Ha Bbrpe[xHt4ff KoHrpon.



llo orHoueHt4e Ha crcreMara 3a Bbrpe[xeH KoHTpo,n, 4efirocrra Ha oArrHr,ln KoMlrer Moxe Aa
ce o6o6r.rqr,r, KaKTo cneABa:

- O4rrHuflr KoMr4Ter h3BbpuJ14 ua6ao,,qeure Ha e$exrhBHocrra Ha chcreMara 3a BbrpeueH

KoHrpon a flpyxecraoro, Crpyxrypara Ha ynpaBneHile u pa3npeAeneHhero Ha orroBopHocrt4,

x3Bbpl.xrl xa6nrc4eHue Ha KoHrponHara cpeAa, HanpaB[ nperneA Ha B3ahMoAeilcre]4ero

MelKAy orAenHrre 3BeHa 3a KoHrpon a flpyxecraoro.

Btg ocnosa Ha h3BbpueHrTe npol{eAypx, oAr4THr4RT KoMilTer cr.tilTa, qe crcreMara 3a BbrpeueH
KoHTpon e HaAexAHa il ocxrypnea 4o6po Kar{ecrBo ua QrxaHcoBa orqerHocr h noAnoMara

4efixocrra Ha pbKoBoAHilF nepcoHa,n 3a B3eMaHero Ha pelxeHrn 3a ynpaB.neHhero Ha QrHaHcosrre
pecypc14.

3. flo oruouresne Ha chcreMhre 3a ynpaBneHtae Ha phcxoBere

O4nrurnr KoMilTer ce 3ano3Ha cbc crcreMilTe 3a ynpaBneHhe Ha phcKoaere, KaKTo H c

nonvr[R[re ua flpyxecrBoro no ynpaBneHile Ha phcKoBere. [lonrrrKara 3a ynpaBneHHero Ha

pl4cKoBere, KaKTo 14 HefiHara aHryanh3aqrn e npilopt4Ter Ha pbxoBoAcrBoro.

Cnope4 oAurHuA KoMrrer cbu{ecrBeHh noreHL{HanHH pr4cKoBe za ,,fpttita Tayx l-1po4x"*ra"AlE,

ca: ,flhxBeH pAcK v nhKBrAeH phcK.

SRxa n4eHru$uutnpaan t4 oqeHeH[ ocHoBH]4Te p[cKoBe, Ha Kohro e r3.nor{eHo flpyxecraoro.
Ptxoao4craoro npeAcraen 4erafinxa rHQopnnaqxn orHocHo BcHrrKl4 ra4eHrrQnqrpaHx pt4cxoBe, Ha

Kohro e u3.noxeHo flpyxecraoro BbB QrHaHcoerre orqerh u Aoy.na+nre sa 4efixocrra. o4rrxrnr
KoMrrer KoHcrarxpa, qe npe3 2020r. e ocbqecrBexo eoexrrBHo ynpaBneHre Ha pHcKoBere, Ha

Kohro e h3nolKeHo .(pyxecraoro, qpe3 npHnaraHe Ha cHcreMa 3a rflxHoro t4eHrraQrr-1rpaHe,

nporHo3hpaHe il KoHrpo,nhpaHe, KaTo cBoeBpeMeHHo ce npeAnpreMaT npeBaHrhBHl,t h Koprrupaq!4
geficrarn.

4. Ha6aro4aeaHe Ha He3aBucnnnt Qrxaxcoa ogrr

O4ururnr KoMlarer npocneAr pa6orara xa ra6paHrn He3aB]4cr4M oAnrop h norBbpxAaBa,

He3aBrcHMr4n Quuaxcoe oArr 3a 2O2O r. e npoBeAeH saxoxocro6pa3Ho, npt,t crpl4KrHo cna3BaHe

r,l3HcKBaHr4f,Ta 3a He3aBrcnm QuuaHcoB oAHT.

5. Ilperne4 Ha He3aBuclrMocrra Ha perlrcrphpaHhf, oAr4rop Ha ApyxecrBoro B cborBercrBre c

NSACKBAHAATA HA 3AKOHA

haetpueurffT nperneA Ha He3aBro4Mocrra Ha perhcrpxpaHrn oArrop noKa3Ba, ve ua6paxunr

oAl4rop r43qnno noKphBa u3AcKBaHnnTa 3a He3a8hcl4Mocr Ha perhcTphpaHhn oArrop.

Ogntuurr' KoMhrer npenopbqBa Ha O6qoro ct6paxue Ha aKl{r4oHepxre Ha ,Qpyxecraoro 4a
raa6epe 3a npoBepKa r 3aBepxa Ha FOO sa 2027 r. perrcrprpaH oAr4rop Hrxonafi floauHueB,

AunnoM N9 684.

qe

HA



Hacronu.lrnr AoKflaA e il3rorBeH B u3nbnHeHhe Ha r3hcKBaHrf,Ta Ha 3axoHa Ha He3aBr4ct4Mhg

Qrxalcoa oAtAT v llpaaunurxa :a pa6ora Ha oAhrHt4f, KoM]4rer aa ,,fpnila TayH l-lpo4xgs16,,Afl h e
nprer eAXHoAylxHO Ha 3aCeAaH14e Ha oAurHVA KOMHrer, npoBeAeHO aa 27 .04.202Or.

HacronqrnrAoKnaA e npeAHa3HaqeH caMo I eAhHcrBeHo sa o6qoro c'u6paxre Ha aKquoHephre
Ha ,(pyxecrBoro. floxna4tr He Moxe 4a 6t4e npeAcraBnH rn[ pa3npocrpaHflBaH Ha Apyr[
aApecaril noA KaKBaro n Aa e Qopma, 6es rsprvuo cbrnache Ha oAhrHr4fl KoMhrer Ha ,,Ey,l,lOl4HAHC
1/HBECTMbHT" M.

CoQrn, 27.04.2021,r.

Ipe4ce4aren Ha oAvlrHttn KoMHrer: flerR Btnxosa

9aeHoae: KanneauR Arouqeea

EereHhR,{pynneea
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Д О К Л А Д 
ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА 

НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС“ 

АД  ЗА 2020г. 

 
 

 Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 от 

20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към 

възнагражденията и съдържа информация за начина, по който Политиката за 

формиране на възнагражденията на членовете на Съвет на директорите на 

“Грийн Таун Проджектс” АД е прилагана през 2020 г. Освен отразяване 

фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на 

членовете на Съвет на директорите на дружеството, доклада включва и 

програма за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата 

финансова година. 

 

 1. Информация относно процеса на вземане на решения при 

определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е 

приложимо, информация за мандата и състава на комитета по 

възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са 

били използвани при определянето на политиката за възнагражденията; 
 Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвет на 

директорите на  е разработена съгласно разпоредбите на ЗППЦК, приета в 

съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН и е утвърдена от 

Общото събрание на акционерите на Всяко нейно изменение и допълнение се 

разработва от СД и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.  

На 30.09.2020 г. на проведено извънредно общо събрание на 

акционерите е актуализирана политиктаа за възнагражденията, съобразена със 

законодателните изменения. 

 Съгласно действащата политика за възнагражденията на членовете на 

Съвета на директорите Дружеството не е създавало Комитет по 

възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията на 

членовете на СД не са ползвани външни консултанти. 

  

2. Информация относно относителната тежест на променливото и 

постоянното възнаграждение на членовете на управителните и 

контролните органи; 
  Възнагражденията на членовете на Съвет на директорите на “Грийн 

Таун Проджектс” АД се формират само от постоянно възнаграждение. 
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Постоянното възнаграждение се определя от Общото събрание на акционерите 

и заляга в сключените договори за управление.  

  

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз 

основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството 

или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по 

чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредба № 48 на КФН допринасят за дългосрочните 

интереси на дружеството; 
На този етап не e взето решение за променливо възнаграждение на 

членовете на Съвет на директорите, на същите не са предоставени опции 

върху акции и други подходящи финансови инструменти.  

 

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени 

критериите за постигнатите резултати; 

Към момента Дружеството не е прилагало методи за преценка с оглед 

изпълнение на критериите за постигнатите резултати. 

 

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и 

постигнатите резултати; 
Принципите, които се прилагат при определяне на възнагражденията на 

членовете на Съвет на директорите на “Грийн Таун Проджектс” АД са 

определени в Политиката за формиране на възнагражденията.  

 

6. Основните  плащания и обосновка на годишната схема за 

изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни 

възнаграждения; 

Възнагражденията на членовете на Съвет на директорите на “Грийн Таун 

Проджектс” АД се изплащат ежемесечно по банкова сметка през месеца, 

следващ този, за който се дължи. 

През 2020 г. на членовете на Съвет на директорите не са изплащани 

бонуси и други непарични допълнителни възнаграждения.  

 

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените 

и/или дължимите вноски от дружеството в полза на съответния член на 

управителен или контролен орган за съответната финансова година, 

когато е приложимо 

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително 

доброволно пенсионно и съответно не дължи вноски за осигуряване на 

членовете на Съвет на директорите. 

 

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на 

променливите възнаграждения; 
Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения.  
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9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на 

договорите; 

При прекратяване на договора за управление с член на СД обезщетения не 

се дължат. 

   

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат 

прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при 

променливи възнаграждения, основани на акции; 

Дружеството не предвижда такива възнаграждения.  

 

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции 

до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи 

след изтичане на периода по т. 10; 
Дружеството не предвижда такъв вид възнаграждения. 

 

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и 

контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на 

предизвестието за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или 

други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване; 
Срокът на договорите за управление на членовете на Съвет на 

директорите е до изтичане на мандата, за който е избран всеки един от 

членовете в съответствие с решението на Общото събрание на акционерите.  

Не са дължими обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на 

предсрочно прекратяване. 

 

13. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални 

стимули на членовете на управителните и контролните органи за 

съответната финансова година; 
 

През 2020 на членовете на Съвет на директорите 2020 г. не е изплащано 

възнаграждение. 

Други материални стимули не са изплащани. 

 

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било 

член на управителен или контролен орган в публично дружество за 

определен период през съответната финансова година: 

  
Съвета на директорите е в състав: 

 

Емануела Ивелинова Стомонякова  – Изпълнителен директор на 

Дружеството- не е изплащано възнагражден;  

Албена Денчева Желева- член на СД-  не е изплащано възнаграждение 

Милена Георгиева Чалгаджиян – член на СД- не е изплащано 

възнаграждение 
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б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, 

получени от лицето от дружества от същата група; 

Няма такива. 

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на 

печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им; 

Няма такива. 

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето 

извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими 

съгласно сключения с него договор; 

Няма такива. 

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на 

функциите му по време на последната финансова година; 

Няма платено и/или начислено обезщетение по повод прекратяване 

функциите на член на СД. 

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на 

възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д"; 

Не са получавани непарични облаги от членовете на СД.  

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на 

социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни 

дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в 

годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата 

неизплатена част и лихвите; 

Не са предоставяни такива.  

 

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции 

и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции: 
 а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции 

от дружеството през съответната финансова година и условията, при 

които са предложени, съответно предоставени; 

  Няма такива. 

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова 

година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на 

опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база 

акции към края на финансовата година; 

  Няма такива. 

 в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата 

година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и 

съществени условия за упражняване на правата; 

  Няма такива. 

 г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции 

върху акции, приети през финансовата година. 

         Няма такива. 
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16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството 

и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време 

на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните 

поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да 

позволява съпоставяне; 

Виж Приложение 1  

 

17. Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане 

на променливото възнаграждение; 

 Дружеството не изплаща променливо възнаграждение 

 

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на 

политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства 

по чл. 11, ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредните 

обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са 

приложени. 

При изключителни обстоятелства Съветът на директорите е 

единственият упълномощен орган, и може по свое усмотрение да реши да се 

отклони временно от някоя от разпоредбите на тази политика за 

възнаграждения. Това е възможно, само ако е необходимо отклонение за 

обслужване на дългосрочен интерес и устойчивостта на Дружеството като 

цяло или да се гарантира неговата жизнеспособност или платежоспособност. 

Съветът на директорите ще вземе предвид основните принципи на  

политиката, доколкото е възможно при вземане на решение за временно 

отклонение. Подобни отклоненията ще бъдат разкрити и обяснени в годишния 

доклад за изпълнение на политиката. 

 

 

 Програма за прилагане на Политиката за възнагражденията на 

членовете на Съвет на директорите на “Грийн Таун Проджектс” АДза 

следващата финансова година или за по-дълъг период.  
   Дружеството приема да следва залегналите в Политиката за 

възнагражденията на членовете на Съвет на директорите на “Грийн Таун 

Проджектс” АДпринципи, относно изплащането на възнаграждения, тъй като 

счита, че към настоящия момент те са ефективни. Членовете на СД приемат, 

че при необходимост от   промяна Политиката за определяне на 

възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще 

бъдат приети по надлежен ред.    
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flo qn. 237, an.3 or Tuproecxlrn 3aKoH

,{onyn o,qn ra caHVAr, TOAOP Al4 M I4TPOB TOAO POB, E [H :

AEKNAPTPAM, HE:

1. He yvacrBaM B TbproBcKh ApylxecrBa Karo HeorpaH[qeHo orroBopeH cbApyxH14K.

2. He nprrelxaBaM noBeqe or 25 na cro or Kant4Ta.na Ha Apyro ApylxecrBo.

3, Yqacraaru B ynpaBneHhero Ha ,,6tnrapcxr Qon4 sa B3eMaHhfl" AACt4q, EilK
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УСТАВ НА "Грийн Таун Проджектс" АД 
ГЛАВА ПЪРВА. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
СТАТУТ 

Чл.1.1. "Грийн Таун Проджектс" АД е акционерно дружество, учредено и регистрирано 

съгласно българското законодателство (по-долу в този Устав наричано накратко само „Дружеството"). 

1.2.  Дружеството e публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на 

ценни книжа (ЗППЦК) считано от датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията на увеличението на капитала на дружеството с емисия акции при условията на първично 

публично предлагане с цел търговия на регулиран пазар. 

1.3.  Фирмата на дружеството, седалището и адреса на неговото централно управление, 

единния идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската 

коренспонденция на Дружеството. Дружеството може да посочва и адрес за коренспонденция. 

1.3.  Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да 

придобива всякакви разрешени от закона права и задължения по предвидения в закона ред. 

1.4.  Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в Дружеството могат да 

бъдат всички местни и чуждестранни физически и юридически лица при условията, предвидени в 

този Устав и при спазване на изискванията на приложимото законодателство. 

1.5.  Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с 

имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. 

Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството само до размера на направените от тях 

вноски срещу записаните акции. 

ФИРМА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА 

Чл.2.1. Фирмата на Дружеството е "Грийн Таун Проджектс" АД. Тя се изписва на латиница по 

следния начин: "Green Town Projects", а абревиатурата, отразяваща правно - организационната му 

форма и обстоятелството, че дружеството е публично, се транслитерират по следния начин: „public 

limited company” или „PLC". 

2.2. Дружеството поддържа собствена страница в Интернет, на която се публикува 

предвидена в закона информация. 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл.3. (изм. с решение на ОС от 16.06.2021 г.) Седалището и адресът на управление на 

Дружеството са гр. София, район „Средец”, пл. „Петко Р. Славейков“ № 7, вх. Б, ет. 2. 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл.4. Предметът на дейност на Дружеството е: 
Покупка на недвижими имоти за строителство, преустройство, препродажба, отдаване под 

наем и лизинг; управление и поддръжка на недвижими имоти и свързаната с тях инфраструктура; 

архитектурни, инженерни и надзорни дейности, строително-монтажни работи, агентски и брокерски 

услуги; придобиване на участия в дружества, развиващи дейност в областта на недвижими имотите и 

предоставянето на услуги, свързани с недвижимите имоти - в т.ч. архитектурни, инженерни и 

надзорни дейности, строително-монтажни работи, агентски и брокерски услуги и др.; придобиване на 

участия в дружества, развиващи дейност в други бизнес сектори; сделки с интелектуална собственост; 
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управление на активи и имущество; търговско представителство и посредничество. както и всякаква 

друга стопанска дейност, незабранена от закона. В случай, че за някоя от посочените дейности се 

изисква лиценз, регистрация и т.н., същата ще се осъществява след получаването му. 

СРОК 

Чл.5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок. 

УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРМИ НА СДРУЖАВАНЕ 

Чл. 6.1. Дружеството може да създава клонове, агенции или представителни офиси в 

Република България и в чужбина, чийто отговорности, правомощия и ограничения в дейността ще се 

определят съобразно решение на Съвета на директорите. 

6.2.  Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на 

сдружаване, допустими от закона. 

6.3.  Дружеството има печат с надпис на български език "Грийн Таун Проджектс" АД. В 

международната си кореспонденция Дружеството може да използва печат, в който надписът е на 

английски език: "Green Town Projects" PLC. 

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ВАРАНТИ КАПИТАЛ 

Чл.7.1. (Отразено извършено увеличение на капитала чрез първично публично предлагане на 

акции) Капиталът на Дружеството е в размер на 4 059 000 лв. (четири милиона петдесет и девет 

хиляди лева). Капиталът на Дружеството е разпределен в 4 059 000 (четири милиона петдесет и девет 

хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална 

стойност от 1 (един) лев. Акциите са неделими. 

7.2. Капиталът на Дружеството е изцяло внесен с парични вноски. 

ВИДОВЕ АКЦИИ. 

Чл.8.1. Акциите на Дружеството са обикновени, поименни и безналични. 

Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на 

допълнителен ликвидационен дял. Дружеството може да издава други видове привилегировани 

акции, съобразно решението на общото събрание на акционерите и приложимото право. 

8.2.  Видът на привилегията се определя от компетентния орган на Дружеството с 

решението за издаване на привилегировани акции, като всеки различен вид привилегия води до 

издаването на различен клас акции, при което обикновените акции, издадени от Дружеството стават 

клас 1, а всеки следващ клас се номерира последователно с арабска цифра. 

НЕДЕЛИМОСТ 

Чл.9.1. Акциите на Дружеството са неделими. 

9.2.  Когато акциите принадлежат на няколко лица, те упражняват правата по тях заедно, 

като упълномощават лице, което да гласува от тяхно име на Общото събрание на акционерите (това 

може да бъде и един от акционерите - съсобственици). 
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ИЗДАВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО 

Чл.10.1. Всяка емисия акции на Дружеството подлежи на регистрация в „Централен 

депозитар" АД (Централен Депозитар). 

10.2.  Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им, 

при спазване на специфичните изисквания на действащото законодателство за разпореждане с 

безналични акции. 

10.3. Издаването и разпореждането с акции на Дружеството има действие спрямо 

Дружеството от регистрацията в Централния депозитар и се извършва по реда, предвиден в 

действащото законодателство. 

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ 

Чл.11.1. Книгата на акционерите на Дружеството се води от Централен Депозитар по реда, 

предвиден в действащото законодателство. 

11.2.  Книгата на акционерите на Дружеството представлява извлечение от регистъра на 

притежателите на безналични акции, воден от Централния депозитар. 

11.3.  Централният депозитар удостоверява притежаването на безналични акции с 

Удостоверение за притежавани финансови инструменти. 

11.4.  Удостоверението за притежавани финансови инструменти не е ценна книга по 

смисъла на Търговския закон. Правилата на Търговския закон относно временните удостоверения, 

акциите и прехвърлянето им не се прилагат към Удостоверенията за притежавани финансови 

инструменти. 

ОБЛИГАЦИИ И ВАРАНТИ 

Чл.12.1. Дружеството може да издава облигации при спазване на разпоредбите на Търговския 

закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 

12.2. Решението за издаване на облигациите се взема от общото събрание на акционерите с 

мнозинство повече от 1/2 (една втора) от представените на събранието акции. В решението се 

издаване на облигации се определя вида на облигациите и условията за тяхното издаване, 

предлагане и записване. 

Чл.13 Дружеството може да издава варианти, които да дават право да се записват нови акции 

на Дружеството в съотношение, по цена и при други условия, определени от компетентния 

дружествен орган и в съответствие с приложимите законови разпоредби. 

ГЛАВА ТРЕТА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.14.1. Всяка обикновена акция дава на своя притежател право на един глас в Общото 

събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с 

номиналната стойност на акцията. 

14.2.  Привилегированите акции, ако такива бъдат издадени от Дружеството, дават на 

своите притежатели правата, предвидени в решението на компетентния дружествен орган за 

издаване на тези акции. 

14.3.  Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на 

правата на отделни акционери от един клас. Дружеството осигурява равнопоставеност на 

намиращите се в еднакво положение акционери, вкл. по отношение на участието и упражняването на 

правото на глас в Общото събрание. 

14.4.  Дружеството осигурява всички необходими условия и информация, за да могат 

акционерите да упражняват своите права, както и гарантира пълнотата и достоверността на тази 

информация. 
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

Чл.15.1. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството само до размера на 

направените от тях вноски срещу записаните акции. 

15.2.  Акционерите са длъжни с действията си да не причиняват вреди на Дружеството. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА УВЕЛИЧАВАНЕ И 

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА СПОСОБИ ЗА 

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА 

Чл.16.1. Увеличението на капитала на Дружеството се извършва с решение на компетентния 

дружествен орган, съобразно правилата на този Устав, чрез някои от следните начини: 

-  издаване на нова емисия акции от съществуваш или друг клас; 

-  превръщане в акции на облигации, които са били издадени като конвертируеми; 

-  със средства на Дружеството - чрез превръщане на част от печалбата в капитал, по 

решение на Общото събрание, взето в предвидения в закона срок и квалифицирано мнозинство. 

-  други допустими от закона начини. 

16.2.  Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез: 

-  увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции; 

-  превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми; 

-  непарични вноски; 

-  под условие, че акциите се запишат от определени лица на определена цена, освен в 

случаите изрично предвидени в действащото законодателство. 

16.3.  Процедурата по увеличението на капитала се извършва по предвидения в закона 

ред. 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В УВЕЛИЧЕНИЕТО. ПРЕДИМСТВЕНИ ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ
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Чл.17.1. Право да участват в увеличението па капитала имат лицата, придобили акции най-

късно 14 (четиринадесет) дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на 

капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е взето от Съвета на директорите - лицата, 

придобили акции най- късно 7 (седем) дни след датата на публикуване на съобщението за публично 

предлагане по предвидения в закона ред. На следващия работен ден Централният депозитар открива 

сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите. 

17.2.  При увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават 

права по смисъла на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. 

17.3.  При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите 

акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето 

или ограничено от органа, вземащ решение за увеличение на капитала, освен в изрично 

предвидените в закона случаи. 

17.4.  Правото по алинея 3, изречение първо важи първо за акционерите от класа акции, с 

който се увеличава капитала. Останалите акционери упражняват предимственото си право след 

акционерите по предходното изречение. 

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА 

Чл.18.1. Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на 

акционерите за промяна на Устава, взето с определеното в закона квалифицирано мнозинство и по 

допустимите от закона начини: 

-  намаляване на номиналната стойност на издадените акции - в случай, че размерът на 

номиналната стойност позволява това; 

-  обезсилване на акции, извън случаите на принудително обезсилване. 

18.2.  Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително 

обезсилване на акции. 

18.3.  В решението за намаляване на капитала задължително се отразяват: 

-  целта на намаляването на капитала на Дружеството; 

-  размерът на намаляването; 

-  начинът, по който ще се извърши намаляването. 

18.4.  Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В 

обявлението Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на 

кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването. 

Съгласието на кредиторите се предполага, ако до 3 (три) месеца от обявяването на съобщението, те 

не изразят писмено до Дружеството несъгласието си. 

18.5.  Плащания на акционери във връзка с намалението на капитала се извършват след 

вписване на намалението в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с 

намалението, са получили обезпечение или плащане на вземанията им. 

Чл.19. Дружеството 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 и 

обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане но чл. 149б от ЗППЦК. В този 

случай изискванията на алинея първа на чл.149б от ЗППЦК относно притежаване на най-малко 5 на 

сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат. 

ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА 

КАПИТАЛА, ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ И ВАРАНТИ 
Чл.20.1. Съветът на директорите на Дружеството е овластен да приема решения за увеличение 

на капитала на Дружеството до сумата от 15 000 000 ( петнадесет милиона) лева. 

20.2.  Правото по алинея 1 може да бъде упражнявано един или повече пъти до посочения в 
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същата алинея общ размер на увеличението за период от 5 (пет) години, считано от датата на 

вписване и обявяване на този Устав в Търговския регистър и при спазване на приложимите законови 

норми. 

20.3.  В срока по алинея 2 Съветът на директорите на Дружеството има право да приема 

решения и за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на 

капитала на дружеството и конвертируеми облигации (облигации, които могат да се превръщат в 

акции). В случай, че Дружеството издаде варанти, респективно конвертируеми облигации в 

изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите ще има правото да 

взема решение за увеличение на капитала под условие, съгласно допустимото от закона изключение 

в тази насока, с цел осигуряване на правата на притежателите на варанти и/или конвертируеми 

облигации. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размерът 

посочен в алинея първа, като се отчита възможността правата по всички варанти/респективно 

конвертируеми облигации да бъдат упражнени. 

20.4.  При упражняване на правомощията си по този член Съветът на директорите отразява 

съответните промени в капитала в Устава на дружеството, ако се налагат такива в резултат на 

изпълнението на взетите решения. 

20.5.  Предвиденият в алинея 1 праг се прилага общо за сумата от стойностите на всички 

увеличения на капитала, включително акциите, за които са издадени варанти или конвертируеми 

облигации. 

Чл.21.1. Съветът на директорите на Дружеството е овластен за срок от 5 години, считано от 

датата на вписване и обявяване на този Устав в Търговския регистър и при спазване на приложимите 

законови норми, да приема решения за издаване на една или повече емисии обикновени облигации. 

21.2.  Общата стойност на облигациите, издадени по предходната алинея въз основа на 

решения на Съвета на директорите, не може да надхвърля сумата от 15 000 000 (петнадесет милиона) 

лева. Ограничението по предходното изречение се прилага независимо и отделно от ограничението, 

предвидено в чл. 20, ал.1 от този Устав. 

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ В АКЦИИ 

Чл.22.1. Трансформирането на облигации в акции се допуска с решение на съответния 

компетентен дружествен орган само при условие, че облигациите са издадени като конвертируеми. 

22.2.  Превръщането на облигациите в акции и последиците от това се уреждат съобразно 

съответните разпоредби на действащото законодателство. 

ГЛАВА ШЕСТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл.23. Органи на управление на Дружеството са: 

-  Общото събрание на акционерите; 
-  Съвет на директорите.

Чл.24.1. Общото събрание на акционерите е висш ръководен орган на Дружеството. Чрез него 

акционерите упражняват своите правомощия да участват в управлението на Дружеството. 

24.2.  Общото събрание се състои от всички акционери, притежаващи акции с право на глас. 

Членовете на Съвета на директорите са длъжни да присъстват на Общото събрание в такъв състав, 

който да осигури даването на изчерпателни отговори на всички поставени въпроси. Член на Съвета на 

директорите може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил в пълномощното 

начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. 

24.3.  Членовете на Съвета на директорите, акционерите с привилегировани акции без 

право на глас, както и представителите на облигационерите вземат участие в работата на Общото 

събрание без право на глас, освен ако са и акционери, притежаващи акции с право на глас. 
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24.4.  Правото на глас в Общото събрание на акционерите възникна с пълното изплащане на 

емисионната стойност на всяка акция с право на глас и след вписване на увеличението на капитала на 

дружеството в Търговския регистър. 

24.5.  Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен 

Депозитар като акционери, притежаващи акции с право на глас 14 (четиринадесет) дни преди датата 

на Общото събрание. Ако този ден е неприсъствен, акционерите се удостоверяват със справка, 

издадена от Централния депозитар към най-близкия и по - ранен присъствен ден. 

24.6.  Акционерите- юридически лица участват в заседанията на Общото събрание чрез 

законните си представители или чрез упълномощени от тях други лица. 

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

Чл.25.1. Общото събрание на акционерите се свиква 1 (един) път годишно на редовно 

заседание до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Съветът на 

директорите свиква извънредно заседание: 

1.  по собствена преценка; 

2.  когато загубите надхвърлят 1/4 (една четвърт) от капитала; 

3. когато е необходимо взимането на решение, което е от изключителната 

компетентността на Общото събрание или когато е необходимо овластяване от Общото събрание за 

сключване на определени сделки от името и за сметка на Дружеството 

4.  в други предвидени от закона случаи. 

25.2.  Общото събрание на акционерите се провежда по седалището на Дружеството. 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ 

Чл.26.1. Свикването на заседание на Общото събрание на акционерите се извършва чрез 

покана, обявена в Търговския регистър. 

26.2.  Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според 

изискванията на действащото законодателство. 

26.3.  Дружеството е длъжно да обяви поканата в Търговския регистър и да я оповести при 

условията и по реда на ЗППЦК най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на откриване на Общото 

събрание. 

26.4.  В случаи на включване на въпроси към дневния ред след обявяване на поканата, 

акционерите, поискали включването на въпроси са длъжни, най-късно на следващия работен
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ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър да представят на КФН и на Дружество 

материалите към допълнително включените въпроси. Дружеството с длъжно да актуализира поканата 

и да я публикува заедно с писмените материали по предвидения в закона ред незабавно, но не по-

късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на 

въпросите в дневния ред. 

26.5.  Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, 

които не са били съобщени или обявени съобразно предвидения в закона ред, освен когато всички 

акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси 

да бъдат обсъждани и по тях да вземат решения. 

26.6.  Поканата заедно с материалите за Общото събрание се изпраща на КФН и 

регулираният пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството най-малко 30 

(тридесет) дни преди датата на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на 

Дружеството. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на Дружеството в 

интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността. 

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ КЪМ ПОКАНАТА ЗА СВИКВАНЕ 

Чл.27.1. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат 

предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството и 

публикувани на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването на поканата в 

Търговския регистър до приключването на работата на Общото събрание. 

27.2.  Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, 

материалите по алинея първа включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната 

квалификация на лицата, предложени за членове. 

27.3.  Част от материалите към дневния ред са и образците за гласуване чрез пълномощник 

или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат ла бъдат публикувани по 

технически причини, Дружеството е длъжно да посочи на интернет - страницата си начина, по който 

образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от 

акционера Дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка. 

27.4.  При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно - на 

хартиен или електронен носител. 

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕТО НА СЪБРАНИЕТО 

Чл.28.1. На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и 

на представители на акционери, както и на броя на притежаваните или представляваните акции на 

основата на списъка на лицата, които имат право на глас който се предоставя от Централен 

Депозитар. Акционерите и представителите на акционери удостоверяват присъствието си с подпис. 

28.2. Списъкът се заверява от председателя и секретаря за съответното заседание на Общото 

събрание. Към списъка се прилагат пълномощните на представителите на акционерите. 

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК 

Чл.29.1. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в  Общото 
събрание на акционерите и пред останалите органи на Дружеството с писмено пълномощно. 
Писменото пълномощно за представляване пред Общото събрание на акционерите трябва да бъде за 
конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено в 
действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използването на 
електронни средства, като Дружеството ще публикува на своята интернет - страница условията и реда 
за получаване на пълномощни чрез електронни средства. 
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29.2.  Преупълномощаване с правата по алинея 1, както и пълномощно, дадено в 

нарушение на правилата по алинея 1 е нищожно. 

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

Чл.30.1. За провеждаме на Общото събрание на акционерите е необходим кворум повече от 

половината от всички акции на Дружеството от съответния клас. 

30.2.  Когато Общото събрание на акционерите е редовно свикано, но за провеждане на 

негово заседание липсва необходимият кворум, ново заседание се насрочва не по-рано от 14 

(четиринадесет) дни от датата на първото заседание и същото е законно, независимо от броя на 

представените на него акции. Датата за новото заседание може да бъде посочена и в поканата за 

първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват допълнителни точки. 

ГЛАСУВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ. МНОЗИНСТВО 

Чл.31.1. Акционер или негов представител не могат да участват в гласуването за: 

1.  предявяването на искове срещу него; 

2.  предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството. 

31.2.  Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с мнозинство повече от 

1/2 (една втора) от представените на събранието акции, освен ако в закона или в този Устав за 

приемането на съответното решение изрично е предвидено друго по-голямо мнозинство. 

ФОРМА НА ГЛАСУВАНЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

Чл.32 Решенията на Общото събрание на акционерите се приемат с явно гласуване. Общото 

събрание на акционерите може да приеме Правила за упражняване на правото на глас за 

конкретното заседание. 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

Чл.33. Общото събрание на акционерите: 

1.  изменя и допълва устава на Дружеството; 

2.  увеличава и намалява капитала на Дружеството; 

3.  преобразува и прекратява Дружеството; 

4.  избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и на одитния комитет; 

5.  назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители (регистрирани одитори); 

6.  одобрява годишния финансов отчет на Дружеството след заверка на назначения 

дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор), приема решения за 

разпределение на печалбата, попълване на Фонд „Резервен" и изплащане на дивидент. 

7.  решава издаването на облигации; 

8.  назначава един или повече ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в 

случаите на несъстоятелност, и определя тяхното възнаграждение, както и срока за 

приключване на ликвидацията; 

9.  освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите; 

10.  овластява лицата, които управляват и представляват Дружеството за извършване на 

определени сделки в случаите, предвидени в приложимото законодателство. 

11.  приема решения за предявяване на искове срещу членовете на Съвета на директорите и 
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назначава представител за водене на процесите; 

12.  приема политика за възнагражденията и измененията в нея, определя възнагражденията 

и тантиемите на членовете на Съвета на директорите, както и срока, за който са дължими; 

13.  решава други въпроси, свързани с дейността на Дружеството, включени в 

компетентността на Общото събрание съгласно действащите нормативни актове и този 

Устав. 

ОРГАНИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

Чл.34.1. Заседанията на Общото събрание на акционерите се ръководят от председател на 

съответното заседание, който се избира сред акционерите или техните представители, присъстващи 

на заседанието, с обикновено мнозинство. 

34.2.  Общото събрание на акционерите избира секретар на заседанието, чиято задача е да 

подпомага председателя на заседанието в законосъобразното провеждане на заседанието. 

34.3.  Общото събрание на акционерите избира и подходящ брой лица за преброители на 

гласовете за всяко свое заседание. 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

Чл.35.1. За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол, в който се 

посочва: 

1.  мястото и времето на провеждане па заседанието; 

2.  имената на председателя и секретаря, както и на преброителите па гласовете; 

3.  присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са 

акционери; 

4.  направените предложения по същество; 

5.  проведените гласувания и резултатите от тях; 

6.  направените възражения; 

7.  друга информация, предвидена в нормативен акт. 

35.2. Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да 

включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква 

част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени 

гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по 

въпросите от дневния ред. В протокола от общото събрание се отбелязва упражняването на гласове 

чрез представители. 

35.3.  Протоколът от заседанието на Общото събрание на акционерите се подписва от 

председателя, секретаря на заседанието и преброителите. 

35.4.  Към протокола се прилагат: 

1.  списък на присъстващите/представляваните акционери: 

2.  документи, свързани със свикването на заседанието на Общото събрание на 

акционерите. 

35.5.  Дружеството е длъжно да изпрати на КФН и на регулирания пазар, на който се 

търгуват акциите на Дружеството протокола от заседанието на Общото събрание в определения от 

закона срок, както и е длъжно да публикува протокола от Общото събрание на своята интернет 

страница за срок не по- кратък от пет години. 

35.6.  Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 (пет) години. При 

поискване те се предоставят на всеки акционер за информация. 
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СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. СЪСТАВ И МАНДАТ 

Чл.36.1. Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 (три) до 9 

(девет) физически и/или юридически лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде 

променен от Общото събрание по всяко време. 

36.2.  Съветът на директорите на Дружеството се избира за срок от 5 (пет) години. Членовете 

на първият Съвет на директорите се избират за срок от 3 години. 

36.3.  Членовете на Съвета на директорите могат ла бъдат преизбирани без ограничения. 

36.4.  Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди 

изтичане на мандата, за който са избрани. В случаите, в които член на Съвета на директорите бъде 

освободен преди изтичането на неговия мандат, новоизбраният на негово място член довършва 

мандата на освободеното лице, освен ако в решението на Общото събрание за избора му е 

предвидено изрично друго. 

36.5.  Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския 

регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на 

уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. 

Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета на директорите може сам да 

заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице. 

36.6.  След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите, ако не бъдат 

заличени по тяхно искане по реда на предходната алинея, продължават да изпълняват своите 

функции до тяхното преизбиране за нов мандат или до момента, в който бъдат освободени с 

решение на Общото събрание на акционерите. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 

Чл.37.1. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, което 

отговаря на законово определените изискванията и изискванията на този Устав. 

37.2.  Член на Съвета може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице 

определя представител, който да изпълнява задълженията му в съвета. Юридическото лице е 

солидарно и неограничено отговорно с останалите членове на съвета за задълженията произтичащи 

от действията на неговия представител. 

37.3.  Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което: 

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради 

несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на 

несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

2.  към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против 

собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, 

извършени в България или чужбина, освен ако е реабилитирано. 

3.  не отговаря на законовите изискванията за член на съвет на публично дружество. 

37.4.  Най-малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими 

лица. Независимият член на Съвета не може да бъде: 

1.  служител в Дружеството; 

2.  акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най- малко 25 на сто от 

гласовете в Общото събрание или е свързано с Дружеството лице; 

3.  лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството; 

4.  член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско 

дружество или друго юридическо лице по т.2 и т.3; 

5.  свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството. 

37.5.  Лица, избрани за членове на Съвета на директорите на Дружеството, за които след 
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датата на избора им възникнат обстоятелствата по алинея 3 или 4, са длъжни незабавно да уведомят 

Съвета на директорите на Дружеството. В този случай те не могат да взимат участие в обсъждания и 

да гласуват по въпроси, касаещи приемането на решения, пораждащи такъв конфликт на интереси. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НАДИРЕКТОРИТЕ 

Чл.38.1. Съветът на директорите е постоянно действащ колективен орган на Дружеството, 

чиито членове имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на 

функциите между членовете на съвета и разпоредбите, с които се предоставя право на оперативно 

управление на изпълнителните членове и се овластяват да представляват Дружеството; 

38.2.  Членовете на Съвета на директорите са длъжни: 

1.  да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който 

обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само 

информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна; 

2.  да проявяват лоялност към Дружеството, като: 

-  предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес; 

-  избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако 

такива конфликти възникнат - своевременно и пълно да ги разкриват писмено пред съответния орган 

и да не участват, както и да не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на 

решения в тези случаи; 

-  не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат 

членове на съответните органи, 

38.3.  Задълженията по предходната алинея се отнасят и до физическите лица, които 

представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите. 

38.4.  Членовете на Съвета на директорите на Дружеството са длъжни да предоставят 

необходимите съгласно приложимото законодателство информация, декларации, данни и документи 

на Дружеството и на компетентните регулаторни органи в предвидените от закона форма и срокове. 

СВИКВАНЕ 

Чл.39.1. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) 
месеца, за да обсъжда състоянието и развитието на Дружеството, а при неотложни въпроси - според 
необходимостта. 

39.2.  Съветът на директорите се свиква от Председателя, а в негово отсъствие от заместник-

председателя или от изпълнителния директор с писмена покана, съдържаща: деня, часа и мястото за 

провеждане на заседанието; дневния ред, документите и материалите за обсъждане и проектите за 

решения по тях. Поканата е редовна и когато е изпратена по факс или електронна поща, 

предварително посочени от всеки един от членовете на Съвета на Директорите. 

39.3.  Всеки член на съвета може да иска от Председателя да свика заседание по конкретни 

въпроси, като предложи проект за решение по тях. 

КОМПЕТЕНТНОСТ 

Чл.40.1. Съветът на директорите управлява Дружеството колективно. 

40.2. Съветът на директорите има следните компетенции: 

1.  осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на Дружеството, 

очертана в неговия предмет по този Устав чрез извършване на всички предвидени от него действия 

по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, освен тези, които са от 

изричната компетентност на Общото събрание на акционерите по силата на закона или устава; 

2.  избира между членовете си председател, заместник- председател и изпълнителен 
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член/членове, като председателя и заместник- председателят могат да бъдат и изпълнителни 

членове; 

3.  приема организационно-управленската структура и другите вътрешни правила на 

Дружеството, включително правилника за вътрешния трудов ред; приема правила за своята работа; 

4.  определя щата, организационната структура на Дружеството и функциите и задачите 

на отделните звена и взаимоотношенията между тях; 

5.  създава необходимите материални и финансови условия за изпълнение на функциите 

на отделните звена на Дружеството; 

6.  взема решения за образуване на парични фондове, различни от предвидените в 

закона като задължителни, и определя начина и реда за тяхното набиране и разходване; 

7.  взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права; 

ползване на инвестиционни кредити; даване на гаранции и поемане на поръчителство; придобиване 

и предоставяне на лицензни, сключване на договори за заеми на дъщерните дружества, учредяване 

на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Дружеството; 

8.  приема и предлага на Общото събрание за одобряване годишния счетоводен отчет, 

доклада за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата; 

9.  обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната 

компетентност на Общото събрание на акционерите, 

10.  съдейства на директора за връзки с инвеститорите и контролира изпълнението на 

функциите му; 

11.  утвърждава Правила за дейността на директора за връзки с инвеститорите; 

12.  утвърждава годишна програма за прилагане на международно признание стандарти 

за добро корпоративно управление; 

13.  разработва политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, 

както и предложения за изменения в нея; 

14.  съставя доклад относно приложението на приетата от Общото събрание на 

акционерите политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите със съдържание, 

съответстващо на изискванията на приложимото законодателство. 

15. (нова, с решение на ОС от 26.08.2020 г.) приема правила за гласуване чрез 

пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които 

Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път, включително 

приема изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от 

акционерите и условията за идентификация на акционерите. 
 

ПРОЦЕДУРА И МНОЗИНСТВО ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

Чл.41.1. Съветът на директорите може да взема решения, ако най-малко половината от 

членовете му присъстват лично или са представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член 

на Съвета не може да представлява повече от един отсъстващ. 

41.2.  Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове 

са заявили писмено съгласието си със решението. Решенията, подписани от всички членове на Съвета 

на директорите са валидни и пораждат действие като всяко решение, взето на надлежно свикано и 

редовно проведено заседание. Подписите на членовете на Съвета на директорите върху 

неприсъственото решение могат да бъдат положени на един документ или на няколко идентични 

документа, съдържащи приетите решения, като в този случай всички документи се приема за за част 

от един протокол с неприсъствени решения. 

41.3.  Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с 

изключение на случаите, за които Уставът или законът е предвидил друго по-голямо мнозинство. 

41.4.  Всеки от членовете на Съвета на директорите е длъжен да посочи адрес за 
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кореспонденция, телефон и електронна поща, и при промяна е длъжен писмено да уведоми 

Председателя на Съвета на директорите най-късно на следващия ден след настъпване на промяната. 

Всички съобщения и уведомления, извършени на посочените адрес, телефон и електронна поща, се 

считат за редовно извършени. 

41.5.  Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от неговия Председател или от 

изрично упълномощен за това от него член на Съвета на директорите, а в тяхно отсъствие - от 

Заместник-председателя. 

41.6.  Най-късно до започване на заседанието член на Съвета е длъжен да уведоми писмено 

Председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересуван от поставен на разглеждане 

въпрос и че няма да участва във вземането на решение. 

41.7.  За всяко от заседанията на Съвета се води протокол от Директора за връзки с 

инвеститорите. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите и 

в тях се отбелязва как е гласувал всеки от тях по всеки един от въпросите, включени в дневния ред на 

заседанието. Когато дадено решение с прието с единодушие на присъстващите членове, отделно 

отбелязване за начина на гласуване на всеки от тях не се прави. 

ОТГОВОРНОСТ 

Чл.42.1. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да внесат парична гаранция за своето 

управление в лева, в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по- малко от 3-

месечното им брутно възнаграждение в Дружеството. Гаранцията се внася по сметка на съответния 

член на Съвета на директорите в банка на територията на страната и се блокира в полза на 

Дружеството. Лихвите от блокираната гаранция са свободни и могат ла се теглят при поискване от 

вносителя на гаранцията. Дружеството няма право ла изплаща възнаграждение на съответния член до 

внасянето на гаранцията в пълен размер. 

42.2.  Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са 

причинили на Дружеството. 

42.3.  В 7-дневен срок от внасянето на гаранцията за управлението си лицата по ал. 1 са 

длъжни да представят в комисията документ, издаден от банката по ал. 4, удостоверяващ, че 

блокирането на гаранциите е извършено съгласно ал. 2 - 4. Банката по ал. 4 издава документа при 

поискване от вносителя на гаранцията. 

42.4.  В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок, съответното лице не 

получава възнаграждение като член на съответния орган до внасяне на пълния размер на гаранцията. 

42.5.  Гаранцията се освобождава: 

1.  в полза на внеслото я лице по ал. 1 - след датата на решението на общото събрание за 

освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност; 

2.  в полза на дружеството - в случай че общото събрание е взело решение за това при 

констатиране на нанесени вреди на дружеството. 

42.6.  Общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен и контролен 

орган на общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за 

предходната година, приет от редовно годишно общо събрание на акционерите, и междинен 

финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ 

месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

Чл.43.1. Съветът на директорите избира един или повече от своите членове за изпълнителен 

директор/и (изпълнителен член/ове) и определя начина на тяхното представителство. 

Изпълнителните членове на Съвета на директорите не могат да бъдат повече от останалите 

неизпълнителни членове на Съвета на директорите. 
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43.2.  Съветът на директорите овластява изпълнителния директор да представлява 

дружеството самостоятелно или заедно с други членове на Съвета на директорите. Съветът на 

директорите може да овласти и друго лице от състава си да представлява Дружеството. Имената на 

лицата, овластени въз основа на тази разпоредба да представляват Дружеството, както и начинът на 

представляване се вписват в Търговския регистър. 

43.3.  Ограниченията на представителната власт на Съвета на директорите и на овластените 

от него лица по ал. 2 нямат действие по отношение на трети лица. 

43.4.  Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време и има действие за трети 

добросъвестни лица след вписване в търговския регистър. 

ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 

Чл.44.1. Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на 

Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за 

Дружеството. 

44.2.  Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са 

свързани с дейността на Дружеството и не са от компетентността на Общото събрание и на Съвета на 

директорите, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени 

действия, съобразно представителната му власт. 

44.3.  Изпълнителният директор: 

1.  Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите; 

2.  Организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, 

осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество; 

3.  Сключва и прекратява трудовите договори със служителите и работниците в 

дружеството, повишава, понижава и наказва дисциплинарно и упражнява всички права на 

работодател по Кодекса на труда и отговаря за отчетността и архивите на Дружеството; 

4.  Представлява Дружеството съобразно представителната му власт и изпълнява 

функциите, които са му възложени с нормативен акт или с решения на Съвета на директорите; 

44.4.  Председателят на Съвета на директорите сключва от името на Дружеството договор с 

Изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните му права и задължения, възнаграждение и 

другите условия. 

44.5.  В случай, че Изпълнителните директори са повече от един, правилата на настоящия 

член се прилагат съответно. 

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ 

Чл.45.1. Съветът на директорите на Дружеството избира и/или назначава Директор за връзки с 

инвеститорите. 

45.2.  Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или 

опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде и член на Съвета на директорите или 

прокурист на Дружеството. 

45.3.  Директорът за връзки с инвеститорите: 

1.  осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на Дружеството и 

неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, като 

им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, 

както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или 

инвеститори; 

2.  отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано Общо 

събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях; 
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3.  води и съхранява дневник за проведените заседания на управителния и контролния 

орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на 

заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи 

изменения или допълнения в него. 

4.  води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите 

на Дружеството; 

5.  отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на 

дружеството до КФН, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на 

Дружеството, и Централния депозитар; 

6.  води регистър за изпратените материали по т. 2 и т. 5, както и за постъпилите искания 

и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на не представяне на 

поискана информация. 

45.4.  Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на 

редовното годишно Общо събрание на акционерите. 

45.5.  Членовете на Съвета на директорите на Дружеството са длъжни да съдействат на 

Директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на неговите функции. 

45.6.  За Директора за връзки с инвеститорите се прилагат правилата на чл.37, ал.3, т.3 и 

чл.38, ал.2 от този Устав. 

ПРОВЕРИТЕЛИ. РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ 

Чл.46.1. Общото събрание на акционерите избира всяка година един или повече дипломирани 

експерт-счетоводители (регистрирани одитори). Регистриран одитор, който е извършвал 

задължителен финансов одит на финансов отчет на Дружеството, се оттегля, след като е изпълнявал 

одиторски ангажименти в продължение на 7 поредни години от датата на назначаването му. Този 

регистриран одитор не може да изпълнява ангажименти за задължителен финансов одит в 

Дружеството в продължение на 4 години от датата на 

оттеглянето си. 

46.2.  Регистрираните одитори осъществяват задачите, възложени им от действащото 

законодателство. 

46.3.  Регистрираните одитори проверяват годишния финансов отчет на Дружеството. Те 

отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на търговските тайни на 

дружеството. 

ОДИТЕН КОМИТЕТ 

Чл.47.1. До колкото Дружеството е от обществен интерес, то създава одитен комитет. 

47.2.  Общото събрание на акционерите избира членовете на Одитния комитет, определя 

техния брой и мандат. 

47.3.  За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно- 

квалификационна степен "магистър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне 

един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на 

счетоводството или одита. 

47.4.  Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от 

Дружеството. Независим член на одитен комитет не може да е: 

1.  член на Съвета на директорите или служител на Дружеството; 

2.  лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството; 

3.  член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 2; 

4.  свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството. 
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47.5.  Липсата на обстоятелствата по ал. 4 се установява с писмена декларация, подадена 

преди датата на избора до общото събрание от всяко номинирано лице за член на одитен комитет. 

Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният член на одитния 

комитет незабавно уведомява писмено управителните и надзорните органи на предприятието и 

прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на следващото общо събрание се 

избира нов член. 

47.6.  Председателят на одитния комитет се избира от неговите членове. Председателят 

също трябва да отговаря на изискванията по ал. 4. 

47.7.  Общото събрание на акционерите или съдружниците одобрява статут на одитния 

комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия 

одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление. 

47.8.  Одитният комитет отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите, 

веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет. 

ГЛАВА СЕДМА ФИНАНСИРАНЕ.РАЗПРЕАЕЛЕНИЕНА ПЕЧАЛБАТА. ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ 
ОБЩИ РЕЗЕРВИ 

Чл.48.1. Дружеството образува и поддържа фонд „Резервен". 

48.2. По решение на Съвета на директорите Дружеството може да образува и други фондове. 

С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за 

разходването му. 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФОНД „РЕЗЕРВЕН" 

Чл.49 Източници на фонд „Резервен" са: 

1.  10% (десет) процента от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда 

достигнат 10% (десет) процента от капитала; 

2.  средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при 

издаването им. 

3.  други допустими източници, предвидени в закона, устава или по решение на общото 

събрание на акционерите. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОНД „РЕЗЕРВЕН" 

Чл.50.1. Средствата на фонд „Резервен" могат да се използват само за: 

1.  покриване на годишната загуба; 

2.  покриване на загуби от предходните години. 

50.2.  Когато средствата на фонд „Резервен" надхвърлят 10% (десет) процента от капитала, 

превишението може да се използва за увеличаване на капитала. 

ФИНАНСОВА ГОДИНА 

Чл.51. Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната. 

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА 

Чл.52.1. До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя годишен 

финансов отчет и доклад за дейността за изминалата финансова година със съдържанието, 

определено в приложимото законодателство и ги представя на избраните от Общото събрание 

регистрирани одитори. 

52.2.  Годишният финансов отчет се проверява от избрания от Общото събрание експерт- 

счетоводител (регистриран одитор), за което последният съставя доклад и го представя на Съвета на 
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директорите и Одитния комитет. 

52.3.  След постъпване на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите 

провежда заседание, на което взема решение относно приемането на годишния финансов отчет, 

прави предложение за разпределение на печалбата и свиква годишното отчетно Общо събрание. 

52.4.  Провереният и приет от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се 

обявява в Търговския регистър. 

52.5.  В доклада за дейността Съветът на директорите описва протичането на дейността на 

Дружеството, състоянието на Дружеството, разяснява годишния финансов отчет, отразява останалата 

законоустановена информация, както и информация, която по негова преценка е важна за 

акционерите. 

52.6.  Независимо от изготвянето на годишния финансов отчет, Съветът на директорите 

изготвя и предава всички отчети, предвидени в ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му, в установените форма, съдържание и срокове. 

52.7.  Съветът на директорите съставя и доклад относно начина, по който прилага 

политиката за възнагражденията с установеното в приложимото законодателство съдържание, който 

доклад е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството. 

52.8.  Дружеството разкрива публично годишния финансов отчет за дейността си в срок от 

90 дни то завършването на финансовата година по реда и съгласно изискванията на приложимото 

законодателство. 
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА 

Чл.53.1. Чистата печалба на Дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на 

акционерите. 

53.2.  Загубите на Дружеството се покриват по начин, определен от Общото събрание на 

акционерите в съответствие с нормативните разпоредби. 

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ 

Чл.54.1. Дивидентите се изплащат по реда, установен в приложимото законодателство след 

провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите. Проектът за размера на 

дивидентите се изработва от Съвета на директорите в предложението за разпределение на 

печалбата. Дивидентите се обявяват в размера им за една акция. Сумата, заделена за дивиденти, се 

разпределя пропорционално на броя на акциите. 

54.2.  Дружеството има право да изплаща и 6 месечен дивидент при реда и условията на 

Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа. 

54.3.  Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания от 

общото събрание дивидент в тримесечен срок от провеждането му, като разходите за изплащането са 

за сметка на Дружеството. 

54.4.  Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния 

депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание, на което е приет годишният 

финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. 

54.5.  Дивидентите се изплащат при спазване на разпоредбите на чл. 247а от Търговския 

закон. Дивиденти не могат да се изплащат авансово. 

54.6.  Дружеството е длъжно незабавно да уведоми КФН, Централен Депозитар и 

регулирания пазар за решението на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и 

относно условията и реда за неговото изплащане. След получаване на последното уведомление 

регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за 

сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи 
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дивидента по тях, гласувай на общото събрание. 

54.7.  Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централен Депозитар по 

реда. предвиден в действащото законодателство. 

ГЛАВА ОСМА КЛОНОВЕ 

Чл. 55. 1. Дружеството създава свои клонове по реда, установен в действащото 

законодателство и в този устав. 

55.  2. Клоновете на дружеството не са юридически лица. 

Чл. 56. 1. Клонът се ръководи от управител на клон. 

56.  2. Управителят на клона ръководи дейността на клона от името и за сметка на 

Дружеството и го представлява в рамките на предоставените му управленски и представителни 

пълномощия. 

56. 3. Трудовият или мениджърски договор с управителя на клон се сключва, изменя и 

прекратява от Изпълнителния директор. 

Чл. 57. Клоновете осъществяват дейността си в интерес на Дружеството, като се 

ръководят от дадените им указания и спазват действащото законодателство, този Устав и 

решенията на органите на Дружеството. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕКРАТЯВАНЕ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл.58. Дружеството се прекратява: 

1.  по решение на Общото събрание на акционерите, прието с определеното в закона 

мнозинство; 

2.  при сливане или вливане в друго дружество по решение на Общото събрание на 

акционерите, прието определеното в закона мнозинство; 

3.  при обявяване на Дружеството в несъстоятелност; 

4.  с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва 

забранени от закона цели; 

5.  в други случаи, определени от закона. 

ЛИКВИДАЦИЯ. 

Чл.59.1. Ликвидация на Дружеството се извършва съгласно приложимото законодателство. 

59.2. След приключване на ликвидацията остатъкът от имуществото се разпределя между 

акционерите, съобразно и пропорционално на акционерното им участие. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. За неуредените с този Устав въпроси се прилага съответно приложимото към вида и 

дейност на Дружеството законодателство. 

§ 2 Когато някоя разпоредба от този Устав се окаже в противоречие с императивна норма на 

ЗППЦК, ТЗ или на друг специален нормативен акт, уреждащ статута на публичните дружества или 

дейността на Дружеството, се прилага съответната правна норма. Недействителността на отделни 

разпоредби на Устава не води до недействителност на целия устав. 

§ 3. Този устав с приет с решение на Общото събрание на акционерите от 11.12.2018 г. и влиза 

в сила след вписването на решението за приемането му в Търговския регистър. 

Заверка по чл. 174. ал. 4 ТЗ- Представляващ: 
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Bcuuxu cyuu ca e ntnndu teea, ocaeH a<o He e onoeecmeto dpyeo

tI PI,I JI O }It E,IJVIfl K b M K O H O JI I,IAI4P AH I{.fl (D I,I HA H C O B O TqE T

1. KopnoparhBHa HHSopMaqHn

OnHaHcoeilf,T orqer Ha rpynara l-prafiH Tayn Flpo4xexrc A! (,,[-pynara") 3a roAilHara,
npilKnrc'.{Bau{a Ha 31 gexerrltBpvt 2019 r., e oAo6peH 3a v3AaBaHe cbrnacHo peuJeHile Ha

Cuaera Ha,qilpeKrophre or 13.04.2021 r.

l-prafrn Tayn l-lpoAxeKrc" AE /npyxecrBo r,tailt<al e aKLlt4oHepHo ,qpyxecrBo, yqpe4eHo npe3
2018 r., perilcrphpaHo a TuproacKun perucrbp c EllK 205385406, cr,c ce4anult1e t4 agpec Ha

ynpaB.neHile Sbnrapus o6nacr CoQun, o6r.r1rua Cronta,{Ha, rp. Co$ras 1000, p-H Tptaarqltqa
yn. ,,Tpn yurt4" Ns 64.

B npegrvrera Ha AeilHocr Ha .qpyxecraoro-Nrafixa Bnu3a noKynKa Ha HeABrlxt4MN NMorh 3a

crpoilTencrBo, npeycrpofrcrBo, npenporqax6a, orgaBaHe nog HaeM v ntA3vtHf; ynpaBneHhe L1

noAAplrxKa Ha HeABV>KIAMIA l4Mort4 t4 CBbp3aHaTa C rnx nnQpacTpyKTypa.

Kurra 31 ,qeKeMBpr4 2019 r., aKLlt4oHepure Ha ApyxecrBoro-MafrKa ca:

Axquonepn/Cugpyxxrqr

235 Holdings Limited

Apyrur
Bcrqro

Aqnoeo Epofi arqnr Hour,rxanxa croixocr
yqacrxe (xrn.na.)
15.290/o

84.71o/o

620 763
3 438 237

621
3 438

100.00%

Krrrra 31 .12.2020 r. cnegHilTe aKquoHepil npurexaBar HaA 5 Ha cro or aKUnilTe c npaBo Ha

mac B,,l-puilH Tayn llPogxexrc" M:
. 235 Holdings Limited - nprrexaBa 15,29o/o or rtacoBere B o6qoro cb6paHile Ha

Ipyxecraoro

,[pyxecraoro He npilTexaBa co6crBeH]4 aKlll4t4.

l-praran TayH I'lpoAxeKTc Ar[ raura eAHocreneHHa cucreMa Ha ynpaBneHile cbc Cueer Ha

At4peKTopnre or rpuMa qneHoBe. PuxoaoAcrBoro Ha ApyxecrBoro-MaftKa B nrqero Ha

Creera Ha AilpeKropmre rMa cneAHt4F cbcraB KbM 31.12.2020 r.:

4. EuaHyena CrouoHsroBa - llpegcegaren Ha C.q;

5. Mnnena Llanragxrf,H - 3aM. npe,qce.qarefl Ha CA;

6. An6ena Xeneaa - qneH Ha C.[ u lAen.ffupeKrop.

Mangarur Ha Cuaera Ha AilpeKropilre r43rt4qa Ha 25.10.2021. ,[pyxecreoro-MailKa ce
npeAcTaBnf,Ba or Etuanyena lzlaenilHoaa CrououflKoBa- [lpe4cegaTeIr Ha C[.

CpegHo - cnrcbvHranr 6pofi Ha nepcoHafla B ,qpyxecrBoro-uailra ea 2020 r. e 4 cnyxilrenLl
(2019 r.:4).

4 0s9 000 4 059
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sa zodunama, 3a6bprusat4a ua 31.12.2020

Bcuurcu cytvu ca e xuandu aeea, oc6eH aKo ue e onoaecmeuo dpyeo

PerynaropHa paMKa

,[pyxecreoro-MailKa e ny6flnL{Ho no cMr4cbna Ha qn.110 or 3axona 3a ny6nhqHoro
npeAnaraHe Ha LleHHfi KHilxa (3nnq$ il e BnrcaHo B pen4crbpa, BoAeH or KoMr4ctA[ra 3a

Quxancoa HaA3op (t(OH).

Kanuranur Ha fpufrH TayH llpogxexrc AE e B pa3Mep Ha 4 059 000 na., pa3npe,qeneH B

4 059 000 6pon o6ilxnoeeHn nor4MeHHil 6eeHanil'-{Ht aKqyt'z' c npaBo Ha eAilH rnac u c
HOMnHaflHa CTOftHOCT 1 nB. BCflKa eAHa.

AxqNure Ha ApyxecrBoro-MafiKa ca EonycHarr .qo rbproBmfl Ha perynupaH na3ap
,,SbnrapcKa SoHAoBa 6opca" A.! c 6opcoa KoA GT2.

1.1. Crpyxrypa Ha uKoHoMr4qecxara rpyna
1.1.1.,Qpyxecrao-uafr xa

Toea e ApyxecrBoro, Koero KoHTponmpa eAHo ilnn noBeqe Apyril ApyxecrBa, B Kor4To e
uHBecrmpano. flpurexaBaHero Ha KoHTpon o3HaqaBa, qe uHBecr]4Topbr e il3floxeH Ha, vnv
uMa npaBa Bbpxy npoMeHflilBaTa Bb3BpbulaeMocT oT HeroBoTo yqacTile B ApyxecTBoTo, B

KOeTO e ilHBeCTilpaHO, KaKTO tA nua Bb3MOXHOCT Aa OKaXe Bb3AefiCTBile Bbpxy pa3Mepa Ha

Ta3il Bb3Bpr,U.laeMocT nOcpeEcTBoM cBoilTe npaBoMolqilF Bbpxy npeAnpiltlTheTo, B KoeTo e
ilHBeCTUpaHO.

flpyxecraoro-MafiKa fpnfin Tayn flpogxerrc An[ e 6unrapcxo ApyxecrBo. flpyxecrBoro -
MafiKa HsMa perncrpr4paHil KfloHoBe vlnnv npe,qcraBure.ncrBa B crpaHara nnu qyx6uHa.

1 . 1 .2.AuutepHo,qpyxecrBo

,fluulepno ApyxecrBo e raKoBa ApyxecrBo, ilnil Apyra $opnaa Ha npeAnpvf,tve, Koero ce
KOHTpOfll4pa A[peKTHO vn\ UHATpeKTHO OT ApyXeCTBOTO - MafiKa.

n[uqepnrare ApyxecrBa ce KoHcoflilEilpar or Aarara, Ha KoflTo eSeKTuBHr4f,T KoHTpon e
npu.qo6ilT or l-pynara, n cnrpar Aa ce KoHconttqrpar or Aarara, Ha Kof,To ce npileMa, qe

KoHTponbr e npeKpareH r e npexBbpfleH h3Bbn Fpynara. 3a rsxsara KoHconilAaquf, ce
nprnara MeTOAbT Ha nbnHaTa KOHCOflt/'lAaql,1f .

Kurvr 31 12.2020 r. ,qpyxecrBoro MafiKa ynpaxHnBa KoHrpon no flilHr4f, Ha npflKo yqacrile (HaA

50%) B Kanilranure Ha cneAHoro At u.lepHo ApyxecrBo:

fiuqepno ApyxecrBo llpnr nphrexaren
l-prafiH [4HeecrtvruHr [lpogxexrcl-putIH Tayn fipo4xerrc
EOOI AE

Ilpoqexr na
npxTexaHxe

100.00%

l-pr,rnH l4HaecrnlruHr npoAxeKrc EOOE e 6unrapcKo ApyxecrBo yqpeAeHo npe-n 2020t.,

perucrpr4paHo B Tuproacxnfl perilcrbp c El4K 205714809. llpegrvrerur Ha AeftHocr Ha l-puilH

[4HaecrMuur llpogxerrc EOOE e crpourencrBo Ha HeABilxr4M]4 t4Morr4; noKynKo-npo,qax6a

Ha HeABilXr4Mt t[MOTtA; ynpaBfleHile Ha HeABilxl4Mr1 r4MOTl4; npeAOCTaBflHe Ha ycnyfvt,

cBbp3aHil c ynpaBneHueTo Ha HeABilxr4MV IAMOTV 14 CTpO[4TeflCTBOTO; TbprOBilfl CbC

cTpouTenHt4 MaTepuanil; apxnTeKTypHl4 t4 A[3aitF,epcKl4 ycnyrh H KOHCyn:|aLlyM; npuAo6hBaHe,

ynpaBneHile h noKynKo-npogax6a Ha yqacrrn B 6bnrapcKr4 t4 tryx(AecrpaHHr topt4At4qecKu

nuqa; npu,qo6uBaHe vi rHBecrut{r4h B LleHHLr KHilxa n Apyril $unaHcoeu ilHcrpyMeHTh;
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hHBecTnq[il B obnrapcKH ]4 qyMeCTpaHHn KOneKTilBHl4 l4HBecTilqilOHHt4 CXeMil, AOroBOpHl4

Qon4oae v Apyrv uHBecrlltl4oHHr4 Songoae; crparert4qecKo 1,1 ynpaBneHcKo KoHcynrrpaHe,

ynpaBneHile Ha npoeKTLt; KoMr4cr4oHHt4 cAenKn; BbTpe[uHo tA BbHLlJHoTbproBcKa AeftHocT,

TbproBcKo npeAcTaBurencrBo H nocpeAHhqecrBo, KaKTo t4 BcflKa Apyra cronaHcKa AefiHocT,

He3a6paHeHa or 3aKoHa. B cnyvaft qe 3a Hf,KoF or noco'.{eHrre AefrHocril ce r3l4cKBa nuqeH3,

perilcTpaqnfl vT.H., cbl].laTa ule ce ocrrulecTBf Ba cneA noflyqaBaHeTo My.

2. Easa 3a H3rorBEHe

(a) l4spasneaHe Ha cbomeemcmeue

KonconngvpaH4nr SuuaHcoe orqer e r,l3rorBeH B cborBercrBl4e c Me>KAyuapoAHilTe

craHgapril 3a SrHaHcoBo orl{uraHe (MCOO), t43AaHt4e Ha Korrlmrera 3a Mex{AyHapoAHt4

CqeToBoAHt4 cTaHAap'tV v\ npnelr 3a nprnoxeHile oT EaponefrcKilq cbo3.

(b) Easa 3a u3MepeaHe

KoHconugnpa1t+r $uHaHcoa orqer e il3rorBeH Ha 6agara Ha ucropt4qecKara LleHa, c

t43KfltoqeHne Ha cnegHilTe no3uLlr4kl, Kot/tTo ce u3MepBaT no aflTepHaThBHa 6a3a KbM BcFKa

or'.{erHa Aala"

flosilqus 6asa 3a H3MepBaHe

@uuaucoeu aKmueu qpe3 cnpaeednuea cmoilHocm e Cnpaeednuea cmoilHocm

neqan1u u 3aey6u:

(c) Ae(tcmeaulonpednPuflmue

l-pynara e ,!3rorBt4na cBoe QuHaHcoe orqer 3a ro4rHara, npNKnPL{Bau-la Ha 3'1 AeKeMBpH

2O2O r., Bb3 ocHoBa Ha npeAnoroxeHuero 3a AeficrBaulo npeAnpl4flTne, KoeTo nperqnoflara

npoAbnxaBaHe Ha Hacrogqara cronaHcKa,qeffHocr u peanh3ilpaHe Ha aKTilBl4Te 14 ypex4aHe

Ha nacilBr4re B HopM anHVfl xoA Ha HeroBara AefiHocr. SuAer-r-lnre SuHaHcoail pe3ynrarh Ha

l-pynara 3aBucFT or no-utt4poKara HKoHoMt'tt{ecKa cpeAa, B KoFTo ro ocrru-lecrBflBa AeilHocrra
cra. OarropilTe, Kot4To no-KoHKperHo 3acflrar pe3ynrarhre Ha l-pynara, BKJllot{Bar HyfleB hnu

orpr4qareneH ilKoHoMr4qecKil pacrex, AoBepHe Ha uHBecrl4TopilTe, qeHh Ha QnHancoeure
r4HcrpyMeHTil, KaKTo vi Hanveve Ha noAu3nbnHilTeflil h AocraBL{uqra. COVID-I9 naH.qeMilRTa

yBennqu npucbu-lara HectarypHocT Ha oqeHKara Ha flpyxecrBoTo Ha re3]4 Saxropu.

l-pynara e n3roTBufla SruaHcoau nporHo3t4 3a ABaHaAeceTTe MeceLla oT AaTaTa Ha

oAo6peHre Ha Hacrogt11r4F QuHaHcoa orqer, B3uMafrKu npeABHA nporHo3Hara oqeHKa Ha

npoAbnxaBau_lrre e$erru na COVID-19 nangeMrflra Bbpxy 6t4sHeca. PuxoaogcrBoro e

AocrurHaflo [o 3aK.n]oqeHilero, qe He e Haltt4Lle cbulecrBeHa HecurypHocr, Korlro 6r naorna ga

nopoAr4 3HaqurenHr4 cbMHeHuF orHocHo cnoco6Hocrra Ha l-pynara Aa npoAbnxh Aa

SynrqNonrapa Karo 4eficraaqo npe,qnpilRTile, il cborBerHo, qe e yMecTHo iqa il3rorBt4

$taHancoemn orqer Ha 6aea Ha npeAnonoxeHuero 3a geilcreaqo npeAnphf,Tile cneA

B3eMaHe noA BHilMaHue Ha QuHancoeilTe nporHo3t4

PuxoaogcTBoTo HgMa nnaHoBe vnn HaMepeHnfl, Kol4TO tra npeAB[x.qaT cbl4ecTBeHo

orpaHuqaBaHe Ha rraaqa6ure na gerZHoctta vlwnu npeo6pasyBaHe B nporHo3t4pyeMo 6uAeu-le

B nepiloA Mt4Ht4MyM Ao eAHa roiqrHa Ha l-pynara.
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(d) l-lprnqunr Ha KoHConv1aqnflra

l-ogruHunr KoHcofluAilpaH SuHaHcoe orqer BKflroqBa n+AuBu1yanHilTe QuHancoeu orqer[
Ha ApyxecTBoro-Mafr Ka il Abu_lepHoTo ApyxecrBo.

oilHaHcoatare orqeril Ha Abu.lepHoro ApyxecrBo 3a LlenilTe Ha KoHcofl[AaqrgTa ca
il3rorBeHil 3a cbu-It4fl orqereH nepilo4, KaKTo ro3il Ha ApyxecrBoro-MafiKa A npn nprnaraHe
Ha eArHHa cL{eToBoAHa norluTrKa.

B ro4ruurn KoHconuAupaH Qmuaucoe orqer, orqerhre Ha BKflroqeHoro AbrqepHo ApyxecrBo
ca KoHconilAilpaHil Ha 6asa Ha MeroAa "nbflHa KoHconHAaL)1Afl", peg no peA, KaTo e
nprnaraHa yun$rqmpaHa 3a cbulecrBenrre o6exril cl{eroBoAHa nonilTuKa. 14HeecrrqililTe Ha
ApyxecrBoro-uailra ca ennMuHVpaHn cpeuly Aena e co6creeHVA KanvraJt Ha AbulepHilTe
ApyxecrBa KbM Aarara Ha npilAo6ileaHe. BurpeurHo-rpynoBhTe onepaLl/,V t pa3qerh ca
HanbnHo enilMilHt4paHh, BKn. Hepeanil3upaHara Bbrpe[uHorpynoBa ne.{an6a unw sary5a.

(e) QyuxtquouanHa eanyma u eanyma ua npedcmaeflHe

KoHconn4vpalt+r QuHaHcoe orqer e npe4craBeH B Sunrapcru neBa (BGN), Kosro e
QyHxqnoualtHara Banyra Ha l-pynara. Bcu.{xh AaHHil sa2020 r. tA 3a2019 r. ca npegcraBeHil
B xl4rl. flB., ocBeH aKo Ha cborBerHoro Mncro He e nocoqeHo Apyro.,.[oxo4ur Ha eAHa aKquf,
ce il3qrcnflBa v ce onoBecTgBa B neBa.

3. l4snongeaHe Ha npn6nuzurenHlt oqeHKlt x npeqeHxx

hsroresnero Ha KoHcoltt4gVpaHuf, $ruaHcoe orqer Hanara pbKoBogcrBoro Aa HanpaBu
npeqeHKm, npu6nusure.nHh oLleHKH h npeAnofloxeHilfl, Kor4To BnnAAT Bbpxy crofiHocrra na
orqereHilTe aKTilBt4 v nacnBn, u onoBecrFBaHeTo Ha ycnoBHu nact4Bn KbM oTqeTHaTa AaTa,
KaKTo t4 Bbpxy orqereHure nprxopr4 h pa3xoAV 3a nepuo,qa. HecrrypHocrnre, cBlrp3aHr c
HanpaBeHilTe npeAnonoxeHilfl u npw6nwsrTeflHLl oqeHKll 6wxa Mofftil Aa AoBeAar .qo
SaxrrvecKil pe3ynraril, Kot4To Aa r43r4cKBar cbqecrBeHil KopeKLllrr,t e 6anaHcoahre crofiHocrrl
Ha cboTBeTHilTe aKTt4Bt4 tAnV naCVBl4 B CfleABaU_I]4 OTqeTHr nepnoAil.

llpu1nuaurenHilTe oLleHKu t4 ocHoBHilTe AonycKaHufl ce npepa3rnexqar reKyu.lo.
llpepasrnex(Aa Hero Ha npu6n rsilTefl H ure oqeH Kil ce npr3HaBa npocneKTrBHo.

(i) llpeqeuxu

t/u$opnaaqv+ 3a KpilTnt{Ht4 npeqeHKn, HanpaBeHV npt npr4naraHe Ha cqeroBogHure nofltaTr4Kr4,
Kol4To mMar Hail-eHa,{HTeneH eQexr Bbpxy nph3HarilTe cyMr4 eua QnuaHcoBt4F orqer, ce
cbrqbpxa B cneAHhre 6enexxu:

Oqeuxa Ha cnpaeednueu cmoiluocmu

Hsxon or cqeroBo4Hhre nor[Tt4Kr4 il onoBecrrBalnfl Ha l-pynara ]43t4cKBar oLleHKa Ha
cnpaBeAflileil crofHocrr 3a QuHaHcoeu n 3a He$rHancoBh aKTilBn n nacvB[.

Koraro oLleHFBa cnpaBeA.n nBara croiluocr Ha aKTilB vnn nacuB, l-pynara u3nofl3Ba
na6nrcgaeMil AaHHil, AoKoflKoro e Bb3MoxHo. CnpaeegnvBVTe crofiHocrr ce Kareropil3rpar
B pa3n,lqH[ HnBa a tZepapxv+Ta Ha cnpaBeAnvBnre crofinocru Ha 6asara Ha BxoAflult4Te
AaHHil B TeXHilKt4Te 3a OqeHKa, KaKTO CneABa:.

. Httso 1: KorilpaHu LleHil (nexopurrpaHn) Ha aKTrBHil na3apr 3a cxo4Ht4 aKTrBil vnu
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nacnBlA.

. Httgo 2: axognulv AaHHV pa3nilqHil or KorilpaHil LIeHLl, BKnrcqeHn B HuBo 1, Kot4To, npnKo
(r.e. xaro qeHr4) ulrt4 KocBeHo (r.e. nonyqeHr,l or qeHil), ca AocrbnHn 3a Ha6npAaBaHe 3a
aKTUBa nnv nacvBa.

. Httso 3: exo,qgulv AaHHU 3a aKThBa ufiv nacnBa, Kor,lTo He ca 6asnpanu Ha Ha6np.qaeMu
na3apHu ,qaHHr4 (HeHa6nrc,qaeMil BxoAf ult4 .qaHHil).

Aro axo4nulure AaHHm, m3nor3BaHh 3a oqeHKa Ha cnpaBeAnrBara croftHocr Ha aRTtABa unv
nacrBa, MoraT lqa ce Kareropil3upar B pa3nilqHil HilBa or hepapxunra Ha cnpaBeA.nvBuTe
crolZHocrt4, ToraBa olleHKara Ha cnpaBeAnn}ara crofiHocr ce Kareropil3rpa B HefiHara
qflnocr B ToBa HHBo or ilepapxnnra Ha cnpaBeAnvBtATe cTofiHocrl4, r{r4f,To BXoAgqa
r4HQOpMaLlrs e oT 3HaqeHue 3a qflnocTHaTa oLleHKa.

[oee..{e nH$opMa[-p4n 3a AonycKaHilflTa, HanpaBeHV npv oLleHKa Ha cnpaBeAnvBVTe
crofrHocrr,r, e BKflroqeHa B npilnoxeHile 14- QuaaacoBt4 t4HcrpyMeHTn.

OnpedenaHe Ha cpoKa Ha nu3uHea ga )oeoeopu c onu,uu 3a no)HoefleaHe u npeKpamfleaHe -
l-pyn am a Ka mo n u su H eononyq amen

l-pynara onpeAene cpoKa Ha nr3uHra Karo HeorMeHilMr4r cpoK Ha nr43mHra, 3aegHo c KaKBilTo
v Aa 6vno nepuoAr4, o6xeaHaril or onqilF 3a yAbnxaBaHero My, aKo e c[rypHo B pa3yMHa
creneH, L{e onLlilFTa u-le 6uge ynpaxHeHa, vnu KaKBilTo v Aa 6vno nepuoAr4, o6xaanarn or
onLlrfl 3a npeKpaTflBaHeTo Ha nil3ilHra, aKo e cilrypHo B pa3yMHa cTeneH, qe onLlhFTa HFMa

Aa 6bAe ynpaxHeHa.

4. 3xa,{urvru cqeroBoAHr nor}rrl,rKtl

(a) llpouaua Ha cLtemoeodHama noflumuKa

OuHaHcoeilre orqern Ha l-pynara ca H3rorBeHil B cborBercrBile c Me>qgyHapoAHilTe
craHAaprkr 3a Qt4HaHCoBr4 orqeru (MCOO), npneru or KoMilc]4sra Ha EaponeficKilfl cbro3. Te
BKnrcqBar Me4qyHapoAHr,rre cqeroBoAHr4 craHAaprrl (lnternational Accounting Standards
(lAS)), Me44yHapoAHnre craHAaprh 3a +ilHaHcoBr4 orqern (lnternational Financial Reporting
Standards (IFRS)) 14 rbflKyBaHVflra 3a rflxHoro npilnaraHe (SlC - IFRIC interpretations).

f-pynara BoAr4 cBoero cqeroBoAcrBo 14 r,13rorBn $uuancoevre cu orqerr B cborBercrBhe c
ocHoBHnre npuHqtanh tA vl3vlcKBaHVA Ha 6unrapcxoro rbproBcKo 14 AaHbqHo 3aKoHoAareflcrBo.
Teryqoro cqeroBoAHo orr{rraHe ce ocbulecrBflBa cbrflacHo 3axona 3a cqeroBoAcrBoro,
yTBbpAeH nHAVtBVlAyafleH CMeTKOnnaH h CneLlilant43npaH cosTyep, Kor4To rapaHTupaT B

AOCTaTbqHa CTeneH OTpa3f,BaHeTO Ha CTOnaHCKr4Te Onepallnl/. Ha ApyXeCTBOTO, ABr4XeHreTO
Ha KnueHTcKilTe aKrtABtA v AaBar EocroBepHa il Bf,pHa un$opuaqun 3a il3rorBflHe Ha

Qunancoenre or'{erh.

CveroaogHara nonnrilKa ce npnnara nocneAoBarenHo, Karo npoMeHu ce AonycKar caMo:

. aKo ce il3rcKBa no 3aKoH;

o npil npoMflHa AefiHocrra Ha l-pynara;

. npn npoMFHa e MCOO;

o aKo npoMflHara AoBeEe Ao no-Tor{Ho npeACTaBeHe Ha cb6r4T1,1fl 14 c.qenKil or AeftHocrra
Ha l-pynara BbB Sr4HaHcoBr4fl orqer.

Toeu QuHaHcoB orqer e il3rorBeH cbrnacHo npilerara cqeroBoAHa noflkrrilKa B nocne4HilR
roAu[ueH $unancoa orqer ruu 31 AeKeMBpr4 2019 r., c r43KnoqeH]4e Ha npunaraHero Ha
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fpuilu Tayu llpodcrcercmc AI
xou c ottudupau Quuauc oe omae m

sa zoduuama, 3a6bpw6at4a ua 31.12.2020

Bcuuxu cyuu ca e xutndu neea, ocaeH aKo He e onoeecmeuo dpyzo

cneAHilTe HoBt4 cTaHAapTil, l43MeHeHilF Ha CTaHAaprU t pa3flCHeHilF, KOI4TO Ca 3aAbJ])l(ilTerHU
3a nbpBt4 nbr 3a Qrnancoaara roArHa, 3anoqBau.la Ha 1 aayapu 2020 r

Irlsuexeuu cmaHdapmu

CnegHrre r3MeHeHilF Ha cbu-lecrByBaulhre craHAapril, r43AageHh or Crsera no
MexAyHapoAHr4 cqeToBoAHr4 cTaHAapTn v npreTil 3a nprnaraHe oT EC, ca B cvna oT '1 FHyapu
2020 roAuHa:

J4sMeHexuq B MCOO 3 "EH3Hec KoM6uHaUhh" (a cvna 3a roguuJHt4 nepuoAr4,
3anoqBau-lt Ha unt cfleA 1 auyapn 2020 r.) lzlaueHeHara Ae$mHhqilfl Ha 6il3Hec il3t4cKBa
npilAo6t4BaHeTo Aa BKfl]oqBa BxoA t4 c]ru{ecTBeH npoqec, Kor4To 3aeAHo AonpilHacflT
3HaqrrenHo 3a cnoco6nocrra 3a cb3iqaBaHe Ha pe3ynTaril. leQraHraLlvATa Ha noHFTilero
,,npoAyKql4F" ce u3MeHF, 3a .qa ce cbcpeAoToL{l4 Bbpxy cToKilTe v ycnyfvTe, npeAocTaBflHt4 Ha
KflileHTilTe, reHepilpafiRV ilHBecTrL{iloHeH AOXOA 14 Apyr ,qOXOA, r,1 l43K.npqBa
Blr3BpbulaeMocTTa noA sopMaTa Ha no-H14cK14 pa3xoAr4 u trpynt r4KoHoMr4r{ecKil nofl3r4.

,[o6aaeHa e Bb3MoxHocr 3a recr 3a KoHqeHTpaq]4fl, KoftTo no3BonflBa Aa ce HanpaBt4
onpocTeHa oLleHKa 3a ToBa Aanv AaAeHa cbBKynHocT oT AefiHocTvl v aKTr,1Br4 e 6il3Hec.

lzlervreHeHilFTa BeponrHo ule rqoBe4ar Ao noBeL{e npr4go6vlatnfl, Kor4To ce or.lnrar Karo
npil,qo6uBaHtfl Ha aKThBt4. k1sn4eHeHilffTa HflMar npflK eQeKT Bbpxy QuHaHcoailTe orqel,l Ha
l-pynara npil nbpBoro 14M npunaraHe.

hguexexrfl Ha MCC 1 ,,1-lpe4craBf,He Ha QuHaHcoBH orqernr' u MCC 8 ,,CveroBoAHa
nonrTnKa, npoMeHu B cqeroBoAHhre F.pndnu3urenHH oqeHKH 1,| rpeuK]t" - (B cvna 3a
ro,qhluHr4 nepiloA]4, 3anoqBau]tA Ha vnv cneA 1 auyapu 2020 r.)

CMCC e HanpaBun npoMeHr B MCC 1 llpegcraBeHe Ha ShHaHcoBr4 orqerh r MCC 8
CveroaogHr noflilTHKm, npoMeH14 B cqeroBoAHhre oLleHKil il rpe[uKt4, Ko]4To n3non3Bar
nocneAoBaTenHo onpeAeneHue Ha cb[rlecTBeHocTTa a Me4AyHapoAHmTe cTaHAapTu 3a

QnHaHcoeo orr.rilTaHe r B KouqenryanHara paMKa 3a SilHaHcoBo orqhraHe, v3f,cHf,BailRn
Kora uHSopuaqnrTa e cbu-{ecrBeHa il BKJloL{Ba HFKor4 or HacoKure e MCC 1 orHocHo
HecbulecrBeHara il HQopMaLlilfl .

[1o-cneqranHo, t43MeHeHrFTa noncHnBar:

. qe no3oBaBaHeTo Ha cKpilTa uH+opuaqtAfl ce oTHacf, Ao d4Tyaqun, npn KokrTo

e$exrur e nogo6eH Ha nponycKaHero tAnv HenpaBilnHoro r43BexAaHe Ha ra3r
14HSopMaqrn n qe npeAnpilFTtaero oLleHflBa cbu-lecrBeHocrra B KoHTeKcra Ha

SrHaHcoaNTe orqerh Karo Llnno, il
. 3Ha'.{eHileTO Ha ,,nbpBr4r.rHure norpe6ilTenil Ha $unancoar orqeril c o6ulo
npegHa3HaqeHile", KbM Kor4To ca HacoqeHil Te3il Suuaucoar orqeru, Karo fr
onpeAenFT KaTo ,,cbluecTByBau_114 il noTeHllllan{n r4HBecTrTopl4, 3aeMoAaTenh n Apytl4
Kpeg[Topr4", Kor4To rpn6aa Aa pa3L{r4Tar Ha $uHaHcoailTe orL{ern c o6u-la qefl 3a
ronnMa qacr or $mnancoeara IHQopMallile, KoFTo nnlt rpn6ea.

l4sMeHeHilera HffMa nprK eQeKT Bbpxy HacronrJ-14n SuHaHcoB orqer Ha fpynara.

Pe$oprvra Ha noxa3arere 3a rHxBeH npoqeHr (uanaeneHAn Ha MCOO 9, MCC 39 n MCOO
7) (ilsgaaeHr Ha 26 cenreuepn 20'|.9 r.), e chna or 1 nnyapn 2020 r.

Craerur 3a MeXAyHapoAHr4 cqeroBoAHr4 craHAaprn (CMCC) nnaHrpa Aa HanpaBn npoMeHh B

MCOO, 3a Aa orpa3nBa il3mcKBaHuFTa 3a onoBecrflBaHe, BbBeEeHu or pe$opMara Ha

noxa3arenn 3a nilxBeH npoqeHr - qacr I (l4sueneHnf, Ha MCOO 9, OuHaHcoBr4 r4HcrpyMeHril,
MCC 39, Ounancoar ilHcrpyMeHril: npil3HaBaHe r oLleHFBaHe r MCOO 7, OmHaHcost4

14 HcrpyMeHTh : onoBecrn aaH un).
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Bcuuxu cyuu ca e xutadu teaa, oc6eH aKo He e onoeecmeno dpyzo

hsrvreHeHilRra B peQopMara Ha nilxBeHile pelZrilHr noflcHflBar, qe npe,qnptaflTt+Ta u]e
npoAbflxaT.qa nphnaraT cqeToBo.qHo ort.rilTaHe Ha xe.qxupaHe npr4 onpeAeneHh h3l4cKBa{Vfl
3a oTqrTaHe Ha xeAx[paHeTo, KaTo npileMaT, qe noKa3aTenf,T 3a IlHxBeH npoLleHT, Bbpxy
KoilTo ca 6a3upaHil xe4xilpaHilTe napilvHt4 noror-14 il napilLrHr4Te noroqil or xeAxilpaqufl
r4HcrpyMeHr HeMa Aa 6b.qe npoMeHeH Bb3 ocHoBa Ha Pe+opMara Ha nilxBeHilg npoqeHT.
Taau pe$opMa e HacoqeHa KbM 3aMnHa Ha cbu{ecrByBaulilTe il r43noJ'r3BaHil Karo 6a3oBt4, B

cAenKt4Te c SuHaHcoBr4 14HcrpyMeHT]4, Me)qy6aHKoBil nrxBeHu npoqeHTu (Hanpt4Mep: Libor,
Euribor), c anrepHarr4BH14 6asoeu fluxBeHil npoqeHTu, ocHoBaBau-Iil ce Ha MeXAy6aHxoeh
na3apil, KaKTo u 3a pa3pa6oreaHe Ha anTepHaTt/tBHtA 6aaoera nilxBeHu npoLleHT[, Kot4To ca
noqril 6eaprcxoan. l-lenra Ha peSopMara e Aa ce npeoAoneflr nocneAnqilre or pe$opMara
Ha 6aeoeure nilxBeHil npoqeHril Bbpxy Srnancoaoro orr{ilTaHe npe3 nepmo4a npe4Lt
3aMflHara Ha cbLqecrByBaul 6agoa nilxBeH npoqeHT c anrepHarilBeH 6asoe nilxBeH npoqeHT.
71gr\4eHeHncra npe.qBrxqaT BpeMeHHil u orpaHrqeHu 143KnloqeHNF oT t4314cKBaHilFTa 3a
ort.rhraHe Ha xeAxrpaHero no MCC 39 oranancoBl4 l4HcrpyMeHTn: npil3HaBaHe r oLleHFBaHe Ll

MCOO 9 OnHaHcoem ilHcrpyMeHrh, raKa qe ApyxecrBara Aa Morar .qa npoAbnxar Aa
orroBapflT Ha r3ilcKBaHuflTa, KaTo ce npileMa, qe cbqecrByBau-lure 6agoeta flt4xBeHu
npolleHril He ce npoMeHflT nopaAil pesopnaara Ha Mex(4y6aHKoBl4f, nilxBeH npolleHr.

Pe$opuara HflMa npfiK e$eKr Bbpxy Hacrof,Lur4n $uuaHcoB orqer na l-pynara.

llporuenr a KoxqenryanHara paMKa 3a QtaHaHcoBo orquTaHe (e cnna 3a rogillrJHr4
nepiloAur or 1 FHyapn 2020 r.) CMCC e h3gan npepa6oreHa KoHqenryanHa paMKa, Koero uJe

6uge h3non3BaHa npil pelueHhr 3a onpe,qeflflHe Ha craH,qapril c neea6aBHo AeficrBue.
Knpqoarre npoMeHil BKnrcqBar:

o tBeflNqaBaHe Ha il3BecrHocrra Ha ynpaBneHuero Karo qen Ha SrHaHcoBoro orr{r4TaHe;

O Bb3CTAHOBFBAHC HA NPEANA3NilBOCTTA KATO KOMNOHEHT HA HEYTPANUTET;

. ol-rpeAenrrHe Ha orL{rrau-lo ce npeAnphgTile, Koero Moxe pa 6urqe }opnA}rqecKo flr4qe
ilnil qacT oT npe.qnptAflrve;

o peBV3VAHa OnpeAeneq[Ara Ha aKTilB r 3aAbnxeHHe;

. npeMaxBaHe Ha npara Ha BepoFTHocrra 3a npil3HaBaHe n Ao6aBFHe Ha HacoKl4 3a
oTnrcBaHe;

o ,QO6aB9He Ha HaCOKl4 3a pa3nnLrHa OCHOBa 3a h3MepBaHe il

o nocoL{BaHe, qe neL{an6ara vnn 3ary6ara e ocHoBHl4f,T noKa3aren 3a e$exruaHocr t4 L{e

no nphHr{un npuxoAilre 14 pa3xoAuTe B Apyr Bceo6xBareH AoxoA TpF6Ba Aa 6uAar
npeqeHeHil, Koraro roBa noBhluaBa yMecrHocrra nnn BrrpHoro npe.qcraBnHe Ha Qrnancoeure
OTL{CTil,

B peeynrar or npoMeH[Te, HflMa Aa ce npaBFT npoMeHu B Ht4To erquH or AeftcrBau]ilTe
cqeroBoAH14 craHAapril. [lpe,qnpNn'tntTa o6aqe, Kor4To pa3L{ilTar Ha Pauxara npn
onpe4enfiHe Ha cBonre cL{eroBogHil nonrrilKil 3a rpaH3aKLl4r4, cy5utwa ilnil ycnoBLrfl, Kor,rro

no Apyr HaL{rH He ca pa3rneAaHh cbrnacHo cqeroBoAHNTe craHAaprm, u-le rpn6ea ga
nprnarar npepa6oreHara paMKa or 1 nHyapu2020 r.

l4sMexexus na MCOO 16 ,,Ilvt3utHt" (e cnna 3a ropilluHu nepr4ogl4,3anoqBa[LlnHavnv cfleg
1 ntyapn2020r.). C rerueHeHhero Ha MCOO 16 ce npe.qBilx,qa He3a4bflxureflHo, BpeMeHHo,

cBbp3aHo c COVID-19 oneparilBHo o6nex.{eH14e 3a nil3taHrononyqareflure, Kor,rro ce
Bb3non3Bar or Kpe.q[THa BaKaHqilF no nta3ilHroBrre nnau]aHilF, 6eg Aa ce 3acflra
3HaquMocrTa n npunoxuMocTTa Ha orqfiTaHara oT ApyxecrBara sunaHcoBa nH+oprr/laqun.
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Bcuuxu cyuu ca s xundu rcoa, oc6eH aKo ue e onoaecmeuo dpyeo

CrrrnacHo perueHrero Ha CMCC usueHettera Ha MCOO 16 enuear B cura Ha 1 toHta 2020 r.,
Karo cneEBa Aa ce nphnarar cbc 3a.qHa AaTa c qen Aa ce rapaHTr4pa npaBHa cHrypHocT 3a

cboTBeTHilTe eM[TeHT]4 Vt CbrnacyBaHocT c Apyril cqeroBoAHr4 cTaH,qapfl4, np]4eru c
Pernanaesr (EO) Ns 112612008. llpra npranaraHe Ha o6neKqeHuera 3a nil3ilHronoflyqarenil,
TO314 +aKT TpfloBa Aa Ce OnOBeCTil, KaKTO 14 r4HSOpMaq[g 3a eCTeCTBO Ha AOrOBOpl4Te, 3a
KOT4TO Ca npilnOXeHV Vt CyMa npr3HaTa B neqanoaTa vnu 3ary6ara.

l-pynara He e npilnoxuJra o6nexqeHtAflTa 3a nh3ilHrononyqarent4.

CneAxure HoBh unu peBu3HpaHH craH4apr[, HoBH pa3rcHeHur u npoMeH[ KrM
ctqecTByBau{}r cTaHAapTu, Kol,rTo KrM oTqeTHaTa .qaTa ca ]43AaAeHH oT cueera no
Mer(AyHapo.qHlr cqeroBoAHr4 cTaHAaprlr (cMcc), Ho Bce oule He ca B crna 3a roAliluHl,l
nepuo,qh, 3anoqBat4u Ha 1 sHyaplr 2020r. 14n14 He ca oAo6peHH 3a nprnaraHe or EC h
crorBeTHo He ca B3erH npeABu.q np],l H3roTBf,HeTo Ha HacTotr.4[f, +uHaHcoB oTqeT:

MCOO '17 ,,3actpaxoBarenHu AoroBopr4" - (e cuna 3a roAhllrHil nepuo4r4, 3anoqBau-lh Ha

vntA cnep,1 nuyapn 2021 r. (c onqran 3a ornaraHe 3a 2023r.) He e npiler or EK);

llpes MatA 2017 r. CMCC ny6nraxyBa MCOO 17 3acrpaxoearenHr4 AoroBopr4 (MCOO 17),
h3qepnaTefleH HoB cL{eToBoAeH cTaHEapT 3a 3acTpaxoBaTenHH AoroBopt4, o6xeaqaq
npn3HaBaHeTo il oLleHEBaHeTo, npeAcTaBFHeTo r onoBecTFBaHeTo. cneA Bnl43aHeTo My B

cuna, MCOO 17 up 3aMeHil MCOO 4 3acrpaxoBarenHil AoroBopt4 (MCOO 4), xofiro 6eule
ny6nnxyeaH npe3 2005 r. MCOO 17 ce npnnara KbM Bcr4L{Kr4 Bt4AoBe 3acrpaxoBareflHh

AoroBop14 (r.e xilBoro3acrpaxoBaHe, o6u-lo 3acrpaxoBaHe, npFKo 3acrpaxoBaHe v
npe3acrpaxoBaHe), He3aBrcilMo or BilEa Ha npeAnptAf,TntTa, Kot4To fvt v3ryaBar, KaKTo il no
orHoueHile Ha onpegefleHil rapaHqnn r QnnaHcoen 14HcrpyMeHTr4 c AonbflHt4TeneH,
HerapaHrupaH AoxoA (yvacrrae no npeLleHKa). Ule ce npunarar MaflKo Ha 6pofi t43KnrcqeHVA or
o6xeara. O6r.rlara Llen Ha MCOO 17 e pa ocurypil cqeroBoAeH MoAen Ha 3acrpaxoBarerHure
AoroBopr4, KofiTo e no-none3eH il nocne,qoBareneH 3a 3acrpaxoBaren[Te.

hguenenus e MCOO 10 ,,KonconugupaHn SunancoBl,t orqert " t MCC 2S ,,Vlaeecrlrqrrx
B acoUxupaHta ta crBMecrHx npeAnprtf,Tlt*" - orHocHo npo4ax6u hflil anopr Ha aKTuBl4

Mex4y r4HBecrilTop u HeroBil acoqnrpaHil nnv cbBMecrHu npeAnptt+rv+ (c ornoxeHa
e$exrraHaAara Ha BnilsaHe B cilna, noAnexau-la Ha onpeAenflHe or CMCC). Tesu npoMeHH

ca HacoqeHh KlrM peluaBaHeTo Ha cL{eroBoAHoro TpeTHpaHe Ha npoAax6ute unu anopTHTe

Ha aKTUBN MeXAy r4HBeCTilTOp il HerOBil aCOqilUpaHil nnv cbBMecTHh npe,qnpuntua. re
noTBbpMaBaT, '.{e cL{eToBoAHoTo TpeTilpaHe 3aB[cvl Aanv npoAaBaHilTe aKTilBkl lAnv

anopTilpaHilTe HeMoHeTapHh aKrvBt , KoHCTr4TyilpaT nnv He no cbqecTBo ,,6t43Hec" no

cMt4cbla Ha MCOO 3. Axo re3il aKTilBH Karo cbBKynHocr He orroBapnr Ha onpeAeneHuero 3a

,,6r43Hec" 14HBecrrropbr npr3HaBa neqafl6a unu aary6a Ao npoqeHTa, cborBercrBau-l Ha Aena
Ha ApyrrTe HecBbp3aHu rHBecTrTopr4 B acoqfifipaHoTo ilnH cbBMecTHoTo npeAnpilnTne. B

cnyqailTe KoraTo ce npoAaBaT aKTuBl4 tAnt[ Ce anopTupaT HeMoHeTapHm aKtvBtA, Kol4To KaTo

cbBKynHocr ca ,,6143Hec", l4HBecrr4Topbr nph3HaBa t,t3qnlto ne.{an6ara vnt aary6ara or
TpaH3aKqnsra. Tear npoMeHh ule ce npilnarar nepcneKTileHo. CMMC ornoxu HaqanHara

Aara Ha npilnoxeHue Ha Te3il npoMeHil sa HeonpeAeneHo BpeMe. PuxoaoAcTBoTo e B npoLlec

Ha npoyltBaHe, aHaflil3 t4 oLleHKa Ha eSerrure or npoMeHure, Kot4To 6mxa oxaaBann BnvAHue

Br,pxy cqeroBopHara nonilTaKa v Bbpxy xnacm$uraqhnTa u npeAcraBrHero Ha aKTilBure 14

nacilBhre ua l-pynara;

hguenexun e MCOO 4 ,,3acrpaxoBarenHyr AoroBoph" - (B cilna 3a roAllLlJHt4 neproAil,
3anoqBar4t Ha vinvt cneg 1 anyapu 2021 r.). l-{enra Ha r3MeHeHtera na MCOO 4 e Aa ce
npeoAoneFT BpeMeHHilTe cqeToBoAH14 nocneAilLlt4 oT pa3nilL{Hl4Te AaTn Ha Bnil3aHe B cilna Ha

MCOO 9 OraHaHcoBl4 l4HcrpyMeHril h npeAcroflu.lvln MCOO 17 3acrpaxoBarenHn AoroBopl,l.
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Bcuuxu cyttu ca a xutndu aeea, oceeH axo He e onoeecmeno dpyzo

llo-cnequanHo c t43MeHeHnnra Ha MCOO 4 ce yAunxaBa Ao 2023 r. cporGr Ha AefrcrBile Ha

BpeMeHHOTO OCBO6OXqaBaHe Or npunaraHeTo Ha MCOO 9, sa ga ce xapMoHvl3vpa AaTaTa Ha

Bnil3aHe B cilfla Ha MCOO 9 c Hoails MCOO 17.

HsMexextas B MCC 1 ,,flpe4craBf,He Ha QuHaHcoBl,r orqerlrr' - (a cuna 3a roAur.uHr4

nepiloAr4,3anoqBaulnHavnv cneA 1 aayapu2020 r. - Bepof,rHo ornoxeHo 3a 1 aayapu2023
r.)

IlsueHeHrnTa B MCC 1 [1pe4craBflHe Ha SilHaHcoBr4 orqertA ttgecteBar, qe nacilBilTe ce
Knacil$r4qhpar Karo reKyu-lr4 rnil HereKyu-ln e 3aBficr4Mocr or npaBara, Kor4To cbr.r{ecrByBar B

KpaF Ha orqerHhn nepilo.q. KnacuSurallurra He ce Bnvfle or oqaKBaHVATa Ha npegnpu+Tnero
vinv cblvrnnra cnerq Aarara Ha orquraHe (uanp. HapyuJeHile Ha cnopa3yMeHrero).
lzlerueHenilRTa cbLqo raKa n3FCHFBar KaKBo ce ilMa B npeABrA, Koraro a MCC 1 ce pe$epupa
KlrM ,,ypex(qaHe" Ha nacilB.

hsuenenunTa Morar Aa noBnilFFT Ha rnacr$nraqu+Ta Ha nacilBt4Te, oco6eHo 3a cy6eKTilTe,
Kor4To npeAil ca o6MrcnFnu HaMepeHilrrra Ha pbKoBoAcrBoro Aa onpeAenm Knacu$uKaLlHFTa,
KaKTO il 3a HFKO14 nachBt4, KOT4TO MOraT Aa 6bAaT npeoopa3yBaHr B CO6CTBeH KannTafl.

Te rpn6aa Aa ce npunarar perpocneKTilBHo B cborBercrB[e c HopManHtATe v3vtcKBaHilF B

MCC 8 CveroaogHtA nonvrttKr4, npoMeHh B cqeroBogHure oLleHKil il rpeulKt4.

[1pes Mav 2020 r. IASB ny6flilKyBa npoeKr 3a eKcno3vlLlvt+, npeAnarau] Aa ornoxil Aarara Ha

BflH3aHe B Crna Ha U3MeHeHVATa 3a 1 FHyapW2023 r.

J4sMeHeHtas e MCC 16 ,,l4naoryr, MaurHHr,r r,r cuoprxeHrf,r' - (a crna 3a ropiltuHu nepnoAt4,
3anoqBar4t Ha vnv cneA 1 anyapn 2022 r.). C r43MeHeHrero B craHAapra, ce 3a6paHf,Ba Ha

npe,qnpilnrilero ,qa npt4cnaga or ce6ecrofiHocrra Ha Aa,qeH eneMeHT Ha 14MC Bct4t{Kh

npilxoAt4, nonyqeHr or npo4ax6a Ha npoil3BeAeHil u3ryenu+, AoKaro npe.qnpt4flTfiero
noAroTBq aKTilBa 3a npe.qBilAeHoTo My r3no.n3BaHe. Tott cbl]]o TaKa il3flcHFBa, qe

npeAnpilFTilero ,,TecrBa Aanv aKTuBbr $yHxquoHupa npaBilnHo", Koraro oLleHflBa

TexHnqecKlre v $rsuvecxilTe xapaKTepr4crr4Kr4 Ha aKTilBa. OrHaHcoBoro npeAcraBflHe Ha

aKTnBa He e or 3HaqeHile 3a Ta3u oL{eHKa.

IlpegnprnrtAtTa rpn6ea ,qa onoBecrnBar orAenHo cyMnre Ha npmxoAuTe H pa3xoghre,
cBbp3aHr c npou3BeAeHilTe apruKynil, Kor4To He ca pe3ynrar or o6t4,{afiHuTe AefiHocTil Ha

npeAnpnnTileTo.

J4guenexuR B MCOO 3 "Er3Hec KoM6t,tHaquta" (e cnna 3a rogultuHtl nepilogt4,
3anoqBau-ln Ha nnv cneA 1 aayapu 2022 r.). Snxa HanpaBeH[ He3HaqilTenHn H3MeHeHue Ha

MCOO 3 SraeHec KoM6ilHaqrzt.z , 3a Aa ce aKTyanil3ilpar npenparK[re xuut KoHqenryaflHara
paMKa 3a SnHaHcoBo orr{r4TaHe fi Aa ce Ao6aBil il3Kfltot{eHVe 3a npH3HaBaHe Ha 3aAbnxeHufl
il ycnoBHt4 3aAbnxeHilfl B o6xBara Ha MCC 37 l-1poar3tafi, ycnoBHil 3aAbnxeHuf, t4 ycnoBHt4

aKT,1Bt4 il Pa3FcHeHVe 21 na KPMCOO - ,,Hano3il. klen,teHenuera cbu.lo norBbp)KAaBar, L{e

ycnoBHilTe aKTuBt4 ne rpn6aa Aa ce nph3HaBaT KbM AaTaTa Ha npilAo6rBaHe.

l4sMeHexus e MCC 37 "flpoea3ytyt, ycnoBHr4 nacli.e,u H ycnoBH.i atTvtBvt" - (a crna sa
roAilruHr4 nepuoAt4, 3anoqBau-lv Ha vlnt/l cne,q I aayapn 2022 r.). [4arraeHeHheTo ua MCC 37
noFcHgBa, ve npeKilTe pa3xoAt4 3a n3nbnHeHre Ha AoroBop BKnpqBaT KaKTo AonbnHilTenHh
pa3xoAr4 3a il3nbnHeHre Ha AoroBopa, TaKa u pa3npeAelleHile Ha Apyril pa3xoAl4, npflKo

cBbp3aHn c [3nbnHeHilero Ha AoroBopure. [1pe4u Aa nph3Hae orAeI]Ha npoBl43t4s 3a

o6peuenrreneH AoroBop, npe4npilFTrero npil3HaBa BcFKa sary1a or o6e3lleHKa, Hacrbnvna
Bbpxy aKTyrBr4, il3non3BaHn npu il3nbnHeHue Ha AoroBopa.
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Bcuuxu cy.uu ca e nuadu aeea, oceeH ako He e onoeecmeno dpyzo

l-o4uutu noAo6peHuf, Ha MCOO 3a neproAa 2018-2020r. (a curna 3a ropnuHil neproAh,
3anoL{Bau.ln Ha vnn cfle.q 1 anyapu 2022 r.). CnepHilTe nogo6peHilq 6nxa Sr,rHanvstApaHu
npe3 Maf 2020r.'.

' MCOO 9 OuHaHcoBr4 t4HcrpyMeHTil - r43ecHnBa Koil TaKcu rpn6Ba Aa 6bAar BKnroqeHu B
TecTa 3a 10o/o 3a oTnilcBaHe Ha suHaHcoan naa/tBtl.

'MCOO 16 flilsilHr - u3MeHeHue Ha ilflocrparhBeH npuMep 13,3a Aa ce npeMaxHe
unrccTpaLlvflTa 3a nrlau-laHilfl oT fl]43ilHroAaTenf,, cBbp3aHn c nolqo6peHuf, Ha rh3nHroBure
l4Mort4, 3a Aa ce npeMaxHe BcFKaKBo oobpKBaHe orHocHo rpefl4paHero Ha crrMynilTe 3a
nlA3vH.f .

' MCOO 1 llpraeuraHe Ha MeXqyHapoAHr4 craH,qapril 3a SrHaHcoBo orr{r4TaHe 3a nbpBr4 nbr -
no3BoflFBa Ha npeAnpt flTua, Kor4To ca oqeHhflr4 cBot4Te aKTuBr4 v nacvB[ no 6anaHcoBt4
crofiHocrt4, 3anucaHil B cqeroBogHmre perilcrpr4 Ha rexHure npe.qnpvflTuA-MailKil, cbu-lo Aa
l43MepBar Bcl4'.{K14 KyMynarhBHil pa3nilKil B npeil3q[cfleHuero B t{yxAecrpaHHa Banyra, KaTo
il3non3Bar cyMhre, orqereHil or MafKara. Toaa h3MeHeHue ule ce npilnara v 3a acoqilrpaHil
il CbBMecTHil npe,qnpuflr[e, Kot4To ca npeAnphenl4 cbrJ-loTo ocBooox(AaBaHe no MCOO 1.

' MCC 41 Cencxo cronaHcrBo - npeMaxBaHe Ha il3ilcKBaHero 3a npelqnpr4ert Ara Aa
u3K.nloqBar napilqHilTe noroqil 3a AaHbqHo oonaraHe npr il3MepBaHe Ha cnpaBerqnvBara
croilHocr no MCC 41. Toaa il3MeHeHile ilMa 3a qen Aa ce npuBeAe B cborBercrBile c
t43l4cKBaHeTo B craH,qapTa 3a AilcKoHTilpaHe Ha napilqHilTe norol-lv Ha 6a3a cneA AaHbqHo
o6naraHe.

PtxoaogcrBoro e B npoLlec Ha npoyqBaHe, aHantA3 14 oLleHKa Ha e$eKTrre or HanpaBeHure
npoMeHu B ropenocoqeHl4Te cTaHAapTn, Kot4To He ca Bfle3rH BCe Oule B Ct4na, AOKOflKO qe
oKaxar BnrsHue Bbpxy cqeToBoAHaTa nonurvKa v Bbpxy cTofHocrr4Te u Knacu$uxaquuTe Ha
aKTilBhTe, nacilBilTe, onepaLluhTe il pe3ynTaTrTe Ha l-pynara B CneABau-lilTe oTqeTHt4
nephOAl,1.

(b) Cdenxu c Ltyx)ecmpaHHa eanyma

Onepaqrrare c qy44ecrpaHHa Banyra ce orqurar BbB SyHxqraonanHara Banyra no o6MeHHilf,
Kypc, npilnoxrM B AeHF Ha r3Bbpr.lBaHe Ha cAenKaTa. llapnvHra aKTHBt4 v nacvlBtA,

AeHoMt4HilpaHil B '.{yx(AecrpaHHa Banyra, ce or'{ilTar BbB QyurquonanHara Banyra no
3aKnloLn4TenHrfl Kypc B AeHn Ha il3rorBnHe Ha orqera 3a SuHaHcoBoro cbcronHue

Or 1997 roArHa o6MeHHilcr Kypc Ha SbnrapcKilfl neB (BGN) e SraxaapaH KbM eBpo (EUR).
Ilpes reKyu-lt4n r npe,qxoAHilre neproAr4, o6MeHHilflr Kypc e BGN 1.95583 / EUR 1.0.

(c) Mautuuu, cbopuKeHufl u o5opydeaue

(i) fiapeon aLtanHo n pwHaeaHe

MauluHure, cbopbxeHilflTa v o6opy4aaHero ce orqilTar no ce6ecrofrHocr npr rsxHoro
nbpBoHaqanHo np14o6ueane. l-leHara Ha npngo6neane BKnloqBa noKynHara LleHa,
BKnloqhTeflHo MrlTaTa il HeBb3cTaHoBl4MUTe rqaHbqn Bbpxy nOKynKaTa, KaKTO t4 Bcl4LtKt4 npeKil
pa3xoAl4 3a nphBex(AaHero Ha aKTilBa e pa6orHo cbcroflHue 3a npegBilAeHara nlty ynorpe6a.
3axyneu co$ryep, 6eg xofrro e HeBb3MoxHo SyHKr-{r4oH[paHero Ha 3aKyneHo o6opygBaHe, ce
KanNTanil3hpa Karo qacr or roBa o6opyABaHe.

Cneg nbpBoHaqanHoro np[3HaBaHe 3a aKThB BcFKa Ma[uilHa, cbopbxeHue u o6opyABaHe ce
ort{ilTa no ce6ecrofiHocr, HaManeHa c HarpynaHara aMopru3aqHF v eary6n or o6eaqexxa.

Koraro B MalukrHnre il cbopbxeHuFTa ce cbgbpxar KoMnoHeHT,r c pa3nhqHa
npoAbnxrTeItHocT Ha none3eH xuBoT, Te ce oTqrTaT oTAenHo.
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(ii) fiocnedeauu pasxo)u

BusHt4xHann nocne.qBaulil pa3xoAr4, 3a Aa ce no.qMeHil qacr or aKTrB or MalrJt4HilTe,

cbopbxeH[flTa u o6opygeaHeTo, ce KanuTantrcvpar B cboTBeTHufl aKTuB, caMo KoraTo e
BepoFTHO npeAnpufiTileTo rqa nonyqu B obAeule uKoHoMl4'.{ecKil non3u, cBbp3aHil c Ta3il qacT

oT aKTilBa r pa3xo,qilTe MoraT Aa 6bAaT oqeHeHu HaAexAHo. SanaucoBaTa cTofiHocT Ha

noAMeHeHaTa qacT ce oTnilcBa. PaaxoAr 3a exeAHeBHo oocnyxaaHe Ha aKTrBhre ce
npil3HaBaT B neL{an6h v 3ary6u Karo pa3xoiq B MoMeHTa Ha Bb3Hl4KBaHero ilM.

(iii) Auopmusau,uu

Anloprrsaqilera ce HaqrcreBa Bbpxy aMoprr43t4pyeMara cyMa, Kosro e croilHocrra Ha

aKThBa, t4nm cyMa npilera 3a crofiHocrra My, Mt4Hyc ocrarbL{Hara croliHocr Ha aKTuBa.

AruoprneaqilflTa ce HaqucnnBa B neqan6il v 3ary6v Ha 6a3a nv+efiHu+ MeroA Bb3 ocHoBa Ha

oqaKBaHilg cpoK Ha noIe3eH xilBoT Ha MaluuHilTe, cbopbxeHilflTa u o6opyABaHeTo, ruil raro
ToBa orpa3nBa oqaKBaHAf, HaqilH Ha KoHcyMupaHe Ha 6IrAeulNTe t4KoHoMt4qecKil non3h or
aKTUBa. o.{areaHilTe cpoKoBe Ha none3eH xl4BoT ca KaKTo cneABa:

. Kon,rnrcrpu n nepilSepnra ycrpofrcrBa - 50%;;

(d) O6esqeuxa Ha HeQuHaHcoeu aKmueu

[pynara il3BbptuBa nperne,q 3a o6e3qeHKa Ha 6anaHcoailre crofiHocrt4 Ha MauJuHllre,

cbopbxeHVrra vl o6opygaaHero, Koraro ca Hacrbnunu cv6urvA tAnn ca HanhLle npoMeHr B

ycfloBr4flTa, noKa3Baulil, qe 6anaHcoaara croilHocr He Moxe |qa 6bge Bb3craHoBeHa. npr
Hanhq14e Ha raKilBa o6croflTencrBa il Koraro 6anaHcoaara crofrHocr HaABill..uaBa oqaKBaHara

Bb3craHoBilMa crofrHocr, ce orpa3fBa HaManeHile Ha 6anaHcoBara crofiHocr Ha aKTl4BilTe

rann o6exrrTe, reHepilpaulu napilqHu nocrbnneHVf,, Ao Bb3craHoBuMara unit crofiHocr.

BuscraHoeilMara crofrHocr Ha Ma[uilH]4Te, cbopbxeHilFTa r o6opygeaHero e no-Bt4coKara or
HerHara ilM npoAaxHa LleHa u crofrHocrra hM B ynorpe6a. [1pn oLleHKara Ha crofHocrra B

ynorpe$a, oL{aKBaHilTe 6ugeulu naphl{Hr noror-lr4 ce AucKoHThpar Ao rnxHara Hacrorlula
croilHocr npil nphnaraHe Ha HopMa Ha AilcKoHTt4paHe npeAh AaHbLlh, Koero orpa3tlBa
TeKyu-lnre na3apHil oqeHKil sa croilHocrra Ha napnre BbB BpeMero u pt4cKoBere, cneqmQuvHu

3a AaAeHuF aKTrB. 3a axrile, rofiro B 3HaqurenHa creneH He reHephpa He3aB[ct4Mu naph'"lHt4

nocrbnneHilF, Bb3craHoBilMara crofinocr ce onpegertn 3a reHepnpau.ll4n napu."lH14

nocrbnneHilfl o6exr, KbM xofiro npilHapnexh ro3t4 aKTuB. 3ary6rare or o6e3qeHKa ce

nph3HaBar B orL{era sa aceo6xBarHilF Aoxo}q.

Kuru acnxa orL{erHa Aara, l-pynara npelleHflBa Aanv cbulecrByBar nHAilKaqyry., qe 3ary6ara or
o6esqenxa Ha aKTrB, KoflTo e npu3Hara B npeAxoAHl4 nepuoAt4, Moxe Beqe Aa He cbu-lecrByBa

vnv nbK Aa e HaManena. Aro cbrJ-lecrByBar notro6ur nHpltKaqrut.z', I-pynara onpeAenf,

Bb3craHoBuMara crofiHocr Ha aKTilBa vnn Ha o6eKra, reHepnpau-l napt4LlHl4 noroqt4. 3ary6ata
or o6eoqeHKa ce Bb3craHoBnaa o6parHo caMo roraBa, Koraro e Hacrbnilna npoMflHa B

npn6nusnrenHure oLleHKil, t43non3BaHV npvl onpeAennHe Ha Bb3craHoBhMara crofiHocr Ha

aKT[Ba, cneA nph3HaBaHero Ha nocneAHara aary6a or o6esqenxa. BuecraHoBeBaHero Ha

sary$a or o6eaqeHKa e orpaHuqeHo, TaKa qe 6anaHcoaara croilHocr Ha aKTuBa Aa He

HaABh[uaBa Hrro HeroBara Bb3craHoBunaa croftnocr, H]4To Aa He HaABiltuaBa 6anancoBara
crofinocr (cnep npilcnagaHe Ha aMopril3aquR), xonro t4elue ,qa 6uge onpe4eneHa, aKo He e

6una npu3Hara sary6a or o6esqeHKa 3a aKTilBa B npeAxogHnre roguHil. BrrscraHoBnBaHero

Ha sary6a or o6esqeHKa ce npil3HaBa B orl{era 3a AoxopilTe.

(e) Quuaucoeu uHcmpyMeHmLt

0
Cmpauuqa 39 om 60

'*i - .. |t*x*A:iti t CIw *= ". "fr**J**ts



{:tr"T?;:{::tr#:;ffi
3a zoduHama, 3asbpasaula Ha 31'12'2020

Bcuuxu cyuu ca a xunadu neea, ocaeH ako He e onoeecmeuo dpyzo

<Dunancoeu aKmueu

(i) Knacu$uKaque u nbpeoHaqanHo u3MepeaHe

l-lpu nupaoHaqanHo npil3HaBaHe SuHaHcoB aKTilB ce KnacilSuq[pa KaTo oqeHflBaH no:

. aMoprt43ilpaHa crofiHocr (AC),

. no cnpaBeAnt4Ba crofiHocr npe3 neqafloh vnv 3ary614 (CCnn3).

ouxaHcoehre aKTilBu He ce peKnacilsnqilpar cneA TRxHoro nbpBoHaqanHo npu3HaBaHe,

ocBeH aKo rpynara npoMeHra drasHec MoAena 3a ynpaBneHile Ha QilHaHcoBl4 aKTilBl4, B KoftTo

cnyqail BcilqKtl 3acerHary SuHaHcoau aRTVBV ce peKnacr$uqupar or nbpBl4F.qeH Ha nbpBt4e

oTqereH nep[oA, cneABau] npoMf,Hara B 6il3Hec MOEena'

onHaHcoa aKTuB Ce oqeHRBa no aMoprl43rpaHa croilHocr, aKo orroBapfl v Ha ABere ycrloBl4f,

u He e onpegenen no CCI-lfl3:

. Abpxr,t Ce e 6ilShteg MOAefl, qhFTO Llefl e aKTuBhTe Aa 6ugar,qbpxaHu, 3a Aa Ce Cu6epar

AOrOBOpHl4Te napuqHH nOTOI-lt4; 14

. cbrnacHo AoroBopHrre ycrtoBtif, Ha +uHaHcoBt4F aKTilB Ha KoHKperHtA Aarv Bb3Hl4KBar

napilqHfl norol-It4, KOI4TO Ca eAilHCTBeHO nflau{aHrf no rnaBH]4Lla lA nvxBa Bbpxy

HenoraceHaTa cyMa Ha rflaBHUqara'

Tupeoecxu e3eMaHuf,

TuproacruTe B3eMaHVifl Ca CyM14, Abnx[Mt4 oT KflheHTh 3a npoAaAeHh cToKt4 vnv ycnyfv'

r43BbpujeHu B o6uqailnata AefiHocT Ha ApyxecTBoro. O6urnoaeHo ca cbc cpoK 3a ypexAaHe

, prr*rr" na 30 AHV Vl CfleAoBarenHo BCt4qKil Ca KnacusilLlupaHH KaTO TeKyU{t4' TbproBcKl4Te

B3eMaHUF Ce npr3HaBaT nbpBoHa'.{anHo B pa3Mepa Ha 6e3yclloBHaTa cyMa 3a nonyqaBaHe,

ocBeH aKo He cbAbpxar 3HaL{nrenHh SuHaHcoBl4 KoMnoHeHTil, ToraBa re ca npu3HaBar no

cnpaBeAn4Ba crofrHocr. EpyxecrBoro Abpxt4 TbproBcKt4Te B3eMaHnfl c qen cb6t4paHe Ha

AOrOBOpHr4Te napnqHr norol-[4 r cfleAoBarenHo rh oqeHgBa BnOCneACTBUe no aMoprl43l4paHa

cTofiHocT, [3non3BafiKil MeTO.qa Ha eseKTilBHnF flUXBeH npoqeHT.

Apyeu e3eMaHuf,

Tean cyun o6uxHoaeHo npor3Tilqar or cAenKh r43BbH o6rqafiHara oneparhBHa .qeilHocr Ha

apy*"arroro. Iuxah MoraT .qa ce HaqucflFBar Ha 6asa na3apHrTe rlilxBeHkl H]48a, KOraTo

cpoKlrT Ha noracflBaHe Ha.qBuuaBa luecT Meceqa. o6hrHoeeHo o6e3ne''{eHueTo He ce

nonyqaBa. Hereryqr,rTe Apyru B3eMaHhtl ca AbnxilMt4 t4 AbnxhMrl B paMKilTe Ha Tph roAl4Hl4

cneA Kpafl Ha orqeTHnF nepmoA.

Bcu..{xr4 SrHancoe vt aKrnBV, KOT4TO He ce xnacrasraqupar Karo il3MepBaHh no aMoprt43npaHa

cTorHocT, KaKTO e onucaHo no-rope, ce n3MepBaT no ccnn3. Toea BKflloqBa BcilqKu

f"prrrrrrr, $rHaHcoa vt aKtvBtA. l-lpra nbpBoHat{anHoro npr3HaBaHe l-pynara Moxe

eAHOKpaTHo a, onp"aenra 6raHaHCOB aKTrA, rofito uHaqe oTroBapf Ha n3rcKBaHVlf,Ta Aa 6uAe

u3MepBaH no aMopTr43npaHa crol4HocT nnn no ccEBE raro cc[1[13, axo roBa u{e eflilMt4Hupa

vnv 3HaqilTenHo ule peAyqilpa cqeToBoAHUTe HecboTBeTcTBl4tl, Kol4TO [Haqe 6uxa

B1r3Ht4KHanr.

OrHaHcoev aRTVBVI - OqeHra Ha 6H3Hec MoAerla

Fpynara npaBh oLleHKa Ha Llenure Ha 6rsHec

Abpxt4 Ha HhBo nopr$efin, Tbil Karo roBa
Mogena, no roilro AaAeH $uHaHcoe aKTrB ce

Hafi-4o6pe orpa3tlBa HaL{hHa, no rofiro ce
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ynpaBnFBa 6r3Heca u ce npeAocTaBF nHQopMaqvA Ha pbKoBo.qcrBoro. t4Sopuaqnf,Ta, Koflro
ce B3eMa noA BHilMaHile BKnroqBa:

. nocoqeHr4Te noflilTr4K]4 tA qenil Ha nopTQerlna il AeilcTBileTo Ha Te3r4 noflr4Tr4Kil Ha

npaKruKa. Bxnpqurenno Aanv crpareruFra Ha pbKoBoAcTBoTo ce $oxycrapa Bbpxy
nonyqaBaHe Ha AoroBopHt4fl Il4xBeH AoxoA, noAAbpxaHe Ha onpe.qeneH nposr4fl Ha
nilxBeHilrr npolleHT, cbnocraBFHe Ha npoAbnxilTeflHocrTa Ha silHaHcoBhTe aKTuBt4 c
npoAbnxuTej'rHocTTa Ha BcHKaKBil cBbp3aHr4 3aAbnxeHng r4nr4 oqaKBaHil napH'"tHr noToql4
vnv peanv3rpaHe Ha napr4qHu noTor-[4 qpe3 npo.qax6a Ha aKTrBhTe;

. KaK Ce OqeHFBa il OTqilTa ,qefiHOCTTa Ha nopTseilna npeA pbKoBo,qcTBoTo Ha rpynaTa;

. pr4cKoBeTe, Kol4TO 3aCFraT nperqcTaBnHeTo Ha 6resec MoAena (r $NHaHcoBilTe aKTilBr4,

AbpxaHil B paMKrre Ha ro3r4 6msHec MoAen) r KaK ce ynpaBnflBaT Te3il pl4cKoBe;

. KaK Ce KOMneHCrpaT ynpaBnTenilTe Ha 6ilgFreca - Hanp. Aanv KoMneHcaqttnTa ce ocHoBaBa
Ha cnpaBeEnuBaTa cTorHocT Ha ynpaBneBaHuTe aRTnBn vnv Ha cbopaHilTe AoroBopHl4
napuLtH 14 noTot_114 ; 14

. qecrorara, o6erraa il nepnoAa Ha npoAax6nTe Ha $uHaHcoev aKrvBV B npeAxoAHl4
nepilo,qil, npt4qnHHTe 3a raKilBa npoAax6r il o.{arBaHVATa 3a 6b.qeu-1il npoAax6il.

['lpexeupnnHero Ha SilHaHcoBH aKTuBil Ha rper[ crpaHh B cAenKil, Kor4To He orroBapflT Ha
ycnoBrfra 3a ornHcBaHe, He ce cq[TaT 3a npoAax6u 3a Ta3H qefl, B clroTBeTcTBre c
npoAbnxaBauloro npu3HaBaHe Ha aKThBr4 or l-pynara.

OuHaHcogilre aKTuBr4, Kor4To ce Abpxar 3a rbpryBaHe vnu ce ynpaBnflBar u qrero
il3nbnHeHile ce oLleHFBa Ha 6a3a cnpaBeAnnBara croilHocr, ce oqeHflBar Ha 6asa CCnn3.

(ii) Ilocnedaqo oqeHf,eaHe

OuHaHcoen atrvBvt - l-locnegBau.lo r43MepBaHe il neqan5u u aary6u

OuHaHcoan aKtvBvt,
OTqETEHil NO CCNN3

OfiHaHcoeil aKThBil no
aMopTr4314paHa

crofiHocr

Tesu aKrvBvt ce oLleHflBar BnocneAcrBile no cnpaBegflnBa
croliHocr. HerHure ne'.{an6il v 3ary5v, BKn}oqhrenHo AoxoAr4
oT flr4xBr4 v1 AUBVAeHTV, Ce npn3HaBaT B negan6aTa VnVl

3ary6ara, ocBeH 3a AepilBaTnBrTe onpe.qeneHn 3a
xe.qxupaullr l4HcTpyMeHTLr, 3a KoHTo ce npilnara oTq[TaHe Ha

xeAxupaHeTo.

Teeu aRrtABtA ce oqeHcBar BnocfleiqcrBue no aMoprr43npaHa
crofrHocr, Karo ce u3nofl3Ba MeroAa Ha eQeKTilBHara rilxBa.
AuoprnenpaHara croilHocr ce HaMane cbc aary6ilTe or
o6e3qeHKa. ilpilxoAnre or nuxBr4, neqan6ilTe H 3ary6nre or
BanyTHo-KypcoBr4 pa3nilKu 14 ooe3LleHKaTa ce npil3HaBar B

neqan6ara .Ann sary6ara. Bccxa neqan6a vnn 3ary6a or
ornilcBaHe ce npil3HaBa B neL{an6ara vnw 3ary6ara.

(iii) Omnuceane

,[pyxecreoro ornilcBa Sunancoe aKT]48, Koraro AoroBopHr,rre npaBa Bbpxy napuqHtaTe
noroqr,r or QuHaHcoBr4F aKTHB r43Tr4qar nnu Koraro ce npexBbpnnr npaBara 3a nonyqaBaHe Ha

AoroBOpHt4Te napl4qHil nOTOqt/t OT CAenKa, npu KOflTO nO CblJ-leCTBo Bcl4LlKl4 pl4CKOBe r nOfl3l4
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or co6crBeHocrra Bbpxy $uHaucoeve aKTVB ca npexBbpneHil vnv npv KoFTo ,[pyxecraoro
He npexBbpnF u He 3ana3Ba no cbrl]ecTBo Bcl4r{Kr4 pr4cKoBe tA tA3foAV oT coocTBeHocTTa, H14To

3ana3Ba KoHTpon Bbpxy sunaHcoe[F aKTklB.

flpyxecraoro cKflroqBa cAeflKH, npil Kol4To npexBbpnfl aKTilBL1, npil3Harfi B orqera 3a

QrHaHcoaoro cbcroflHile, Ho 3ana3Ba BchqKil vnv noqril Bcr4r{Kl4 pr4cKoBe n non3r or
npexBbpneHilTe aKTVBu. B resu cnyqail npexBbpneHilTe aKTl,rBr,l He ce ornilcBar.

OuxaxcoBh naclaB14

O Knacu$uKaLluf,, nocnedeau4o u3MepeaHe u neqan6u u saeydu

ONHaHcoemre flacttBvt ce Knacu$uLlilpar no aMoprr43r4paHa crofiHocr unv no CCnn3.
OuHaHcoet/t+r nacttB ce rnacm$tAqvpa no CCI-ll-l3, aKo e xnacr$ilqupaH Karo AbpxaH 3a
npogax6a, Karo AepilBarilB vnv o6osnaqeH Karo raKbB npn nbpBoHaL{aflHoro npil3HaBaHe.
OuHaHcoeilre nacnlr no CCnn3 ce il3MepBar no cnpaBe,qnmBa crofrHocr, a HerHure
ne.{an6u w eary1u, BKfl}oqilTenHo pa3xoAilTe 3a nv'txBr, ce npil3HaBar B ne.{an6ara unu
aary6ara. fipyrrre $ruaucoen nacvBtt BnocneAcrBile ce olleHrrBar no aMopn43r4paHa
ctofiHoct, Karo ce r3non3Ba Merorqa Ha e$exrranara flilxBa. Pasxo,qure 3a nvxBt v
BanyrHure ne.{an6il u eary5u ce npil3HaBar B ne.{an6ara vnn aary6ara. Bcsxa ne.{an6a ilnh
aaryOa or ornucBaHe cbu-lo ce npu3HaBa B neqafl6ata unu sary6ara.

Omnuceane

l-pynara ornrcBa SnHaHcoe nachB, Koraro AoroBopHilTe 3aAbnxeHr4F ca h3nbflHeHH,
aHynilpaHn unv r3TeKnil. l-pynara cbu-lo raKa ornilcBa SilHaHcoB nacilB, Koraro HeroBHTe
ycnoBilF ce npoMeHflT 14 napilqHhre noroqr4 or Mogr$vqvpaHnf, nacr4B ca cbu.lecrBeHo
pa3nil\.{Hr4, Karo B To3r cnyqafice npil3HaBa Hoa QraHaHcoB nacfiB no cnpaBegflhBa crofiHocr,
xoilro ce 6asupa Ha npoMeHeHrre ycnoBilf,.

[1pn ornracBaHe Ha Qunancoe nacilB pa3nhKara Mexqy 6anaHcoeara crofiHocr 14 nnareHoro
Bb3Harpa4eHile (axnrcvurenHo Bcr4LrKr4 npexBbpneHr HenapuqHt4 aRTVBn nnv noer[
3aAbflxeHran) ce npil3HaBa e ne.{an6a\a vnn sary6ara.

[1pra cgenKil, npn Korro l-pynara HilTo 3ana3Ba, H]1To npexBbpnn prlcKoBere il r3ro4rre,
cBbp3aHu c QranancoB aKTuB, nocnerqHhgr ce ornilcBa or orqera sa QrHancoBoro cbcrof,Hile
ToraBa r caMo roraBa, Koraro l-pynara e sary6una KoHTpon Bbpxy Hero. [lpaeara u

3aAbnxeHVATa, Kot4To l-pynara 3ana3Ba B Te3il cnyqail ce orLrt4Tar orAeflHo Karo aKThB vnn
nachB. [1pm cgenrv, npv Ko]4To l-pynara 3ana3Ba KoHTpon Bbpxy aKTilBa, HeroBoro orqilTaHe B

orqera sa QrnaHcoBoro cbcronHue npoAbnxaBa, Ho,qo pa3Mepa onpeAeneH or creneHTa,

Ao KoflTo l-pynara e 3ana3r4na yL{acrrero cr4 B aKTnBa n Hoct4 pr4cKa or npoMflHa B HeroBara
crofiHocr.

Ko u neuc u pano n pedc maef, He

OilHaHcoeHTe aKTilBu u $vaancoBr4Te nacnBtA ce KoMneHcilparur HerHara cyMa ce npe4craBt
B orqera aa SruancoBoro cbcroflHile, ToraBa u caMo roraBa, Koraro l-pynara hMa 3aKoHoBo

npaBo Aa KoMneHcrpa cyMilTe u Bb3HaMepFBa vnv Aa ril yperqu Ha HerHa 6aaa, nnu Aa
peanil3npa aKTuBa h Aa ypeAu nacnBa e,qHoBpeMeHHo.
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fpuilu Tayu llpodcrcexmc A,\
xouc onudupau Quu an c oe omve m

sa zoduuama, 3asbpw6aula ua 31.12"2020

Bcuuxu qtuu ca o xu,tndu teea, oc6eH aKo He e onoeecmeto dpyeo

O6esqenxa Ha HedepueamuaHu QuHaHcoeu aKmueu

l-pynara npil3HaBa npoBt43nn 3a oqaKBaHil KpeArrHr4 3ary6n (O1(3) 3a Bcilr{Kt4 AbnroBt4
l4HCTpyMeHTil, KOT4TO He Ce OTqilTar nO CnpaBeAnnBa CTOfiHOCT B neqanoara t ntt 3ary6ara.
OK3 ce 6aaupar Ha pa3nilKara Mex1qy AoroBopHilTe napilvHh noror-lkl, AbflxrMh cbrflacHo
ycfloBt4flTa Ha AoroBopa, l Bcr4LlKl4 napilqHu noTol-114, Kot4To l-pynara oqaKBa Aa noflyl{14,

Al4CKOHTl4paHu C ,qOonUXeHile AO nbpBoHaqanHVfl eSerrUeeH nuxBeH npoqeHT. OqaxeaHnre
napilqHil noroLlt4 BKflroqBar napilqHilTe noror-114 or npoAax6ara Ha AbpxaHoro o6e3neqeHue
vnn ApyflA KpeAnrHil no.qo6peHilfl, Kor4To npeAcraBnFBaT Hepa3AenHa qacT oT ycnoBilgTa Ha

AOrOBOpa.

OK3 ce npil3HaBar Ha ABa erana. 3a KpegnrHr4 eKcno3ur-lt4r4, 3a Kohro He e Hanilqe
3HaqilTenHo noBnlueHne Ha KpeAhrHr4e pr4cK or nbpBoHaqaflHoro np[3HaBaHe, oK3 ce
npoBl43rpar 3a KpeAurHr 3ary6il, Kol4To Bb3HNKBar B pe3ynrar Ha cboilThfl no Heil3nbnHeHre,
KOr4rO Ca Bb3MOxHr4 npe3 cneABaulmre 12 Mecel{a (12-rvrecevHra OK3).3a KpeAilrHl4
eKcno3ilr_{t4t4, 3a KoilTo e Hanuqe 3HaqhTenHo noBr[ueHue Ha KpeA]4THt4n pilcK oT
nbpBoHaqanHoTo npr3HaBaHe, npoBl43vA 3a 3ary6a ce r43r4cKBa no oTHor.leHile Ha KpeAHTHilTe
3afy6tt, oqaKBaHil npe3 ocTaBau-IL1fl cpoK Ha eKcno3ur-[4flTa, He3aBilct4Mo oT MoMeHTa Ha
Bb3Hl4KBaHe Ha Heil3nbflHeHheTO (oK3 3a Lleflufl CpOK Ha IHCTpyMeHTa).

KUM ecRxa orqerHa Aara ce onpegenfl ,qanil AbnroBLrflT r4HcrpyMeHT ce npeqeHsBa Karo
TaKbB C H14CbK Kpe.qhTeH pncK, KaTO il3nofl3Ba qflflaTa pa3yMHa U apryMeHTilpaHa
r4HSopMaLlrF, KoflTo e AocrbnHa 6e3 u3Bbpr.lBaHe Ha v3nvu,Hn pa3xoAr4 nnv ycvnnf,. npil
ra3il oLleHKa l-pynara npepa3rnex(Aa BbrpeuHilfl KpeAr4reH peilTnHr Ha AbflroBrf,
14HCTpyMeHT. B AOnbnHeHile l-pynara npeqeHflBa Aanv cbqecrByBa 3HaquTeflHo yBeflilqeHhe
Ha KpeAilTHl4F pr4CK, KOTaTO nnal4aHuflTa nOrqOrOBOpa Ca B npOCpOqUe HaA 180AHU.

l-pynara cL{rra AaAeH QunaHcoa rHcrpyMeHT 3a raKbB B Heil3nbnHeHile, Koraro AoroBopHr4Te
nnau{aHufl ca B npocpor{ile B npoAbr'rxeHile Ha 360 AHu. B onpeAeneHil cnyqan o6aqe To
MOXe Aa pa3rnex(qa AaAeH sHHaHcoB aKTilB KaTo TaKbB B Heil3nbflHeHr,1e, Koraro BbrpeujHa
Hr14 BbHr.UHa nHsopMaLlilfl npeAOCTaBe vl1$VKan-Iilfl, qe e ManKO BepOerHO l-pynara Aa nonyqn
nbnHilF pa3Mep Ha Heu3lqbnxeHilTe cyMl4 no AoroBopa, npeAH Aa ce B3eMaT noA BHklMaHile
KaKBilTO U Aa 6VnO KpeAUTHl4 nO.qO6peHrF, AbpXaHil OT HerO. OilHaXCOAn aKIVBU Ce

oTnilcBaT, KoraTo He cbulecTByBa pa3yMHo oqaKBaHe 3a cb6HpaHe Ha nap[LrHr4Te noTor]r no

AOrOBOpa.

3ary6vt or oOe3LleHKa Ha +[HaHcoBr4 aKrilBr4 r43MepeHr no aMoprv3vpala crofiHocr ce
npilcnaAar or 6pyraHara 6anaHcoea criHocr Ha aKTilBr4Te. 3a AbnroBil LleHHil KHt4xa no
CCEBA, 3ary6ara or o6e3lleHKa ce orpa3nBa B neL{an6ara vnv 3ary6ara h ce np[3HaBa B

EBE

Tupeoecxu e3eMaHuf, u doeoeopHu aKmueu

l-pynara npilnara onpocreHun noAxoA Ha MCOO 9 ea raeMepBaHe Ha oqaKBaHr4Te KpeAilTHr4

3ary6h, npil Kor4To ce HaqilcnfiBa o6e3qeHKa 3a oqaKBanv eary6v npe3 Llenilfl xnBor 3a
BCr4qKil TbproBcKr4 B3eMaHilfl 14 AOTOBOpH!{ aKrVBV.

3a usrraepBaHe Ha oqaKBaHrTe KpeAilTan eary6n, TbproBcKHTe B3eMaHufl 14 AoroBopHilTe
aKTrBil Ca rpyn]4paHr Bb3 ocHoBa Ha cnoAeneHuTe xapaKTep]4cTr4Kr4 Ha KpeAilTHr4f, ptlcK 14

rqHure c npocpoL{ue. ,[oroaopHilTe aKTilBr4 ce orHacFT Ao Heil3Bbp[ueHara pa6ora v vMar
cbu_lhTe pilcKoBr4 xapaKTepilcTr4Kr4 Karo TbproBcKrTe B3eMaHhF 3a cbulr4Te BilAoBe rqoroBopl4.
[1opa4ra roBa ,qpyxecrBoro onpe4enn, t{e oL{aKBaHhre KpeAHTHr4 3ary6u sa 2020 r. Ha

TbproBcKr4Te B3eMaHnF ca pa3yMHo npu6nmxeHile Ha Kpe4r4THr4re sary6u 3a AoroBopHilTe
aRTl4BV1.
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Bcuvxu cynu ca a xutndu neea, oc6eH aKo He e onoaecmeuo dpyeo

f-pynara npil3HaBa B neqan6ara vnv 3ary6ara - Karo neqan6a vnv 3ary6a or o6e3LleHKa,
pa3Mepa Ha oqaKBaHHTe KpeAilTHr4 3ary6il (nnu o6parHo r4M Bb3cTaHoBeBaHe). Koraro
KOpeKT[BbT 3a OqaKBaHil KpeAVTHV 3ary6U e npUaHaT npe3 Apyr Bceo6xeareH AoxoE, BceKa

KopeKqhfl B Hero ce npil3HaBa B Apyr Bceo6xBaTeH AoxoA.

He ca n3BbpruBaHil npoMeHil B MeroAonorilflTa n npegnonoxeHilflTa, Ha Kohro l-pynara e
6aarpana cBorre il3qilcfleHilfl Ha oqaKBaHilTe KpeAilTHt4 3ary6vt, l-pynara o6aqe e BKnrclqilfla

npu6flr,t3r4TeflHn oqeHKr, npe4nofioxeHuf, v npeLleHKu, cneLlr$ilvHt4 3a orpaxeHilero Ha

Covid-19.

BnuRnnero Ha COVID-19 naH4eMhera Bbpxy Bb3craHoBt4Mocrra Ha B3eMaHNfiTa 6eule
aHanil3tapaHo. ,[oraro Mero4onorvttTe n npeAnonoxeHilrra, il3non3BaHI B 6aeoeNre
r43r.trcneHuF Ha oqaKBaHilTe KpeAilTH14 3ary6u ocTaBaT HenpoMeHeHil CnpFMo Te3l4,

npilnoxeHil npe3 npeAxo4Hara SilHaHcoBa rogilHa, l-pynara e BKntoqrna npil6nv3ttTenHvl
oLleHKr, npeAnonoxeHilF H npeqeHKr, cneqilSuL{Hil 3a oTpaxeHHeTo Ha naHAeMrgTa oT

Covid-19. l-1pra r3rorBnHero Ha re3il npr6flu3rrenHil oLleHKr l-pynara e B3ena noA BHl,lMaHl4e

6ugneca, B KofTo pa6orr, Bb3pacroBara crpyKTypa Ha cBoilTe B3eMaHtan 14 TFxHara

cbnocTaBrMocT c npeAxotrHr4fl nepnoA, coqeu-la nilncaTa Ha 3HaL{ilTeflHo BnouaBaHe B

Itt4KBr4AHaTa no3nqilfl Ha HeroBilTe KnileHTil, KaKTO V n/'nc,ara Ha yAbnxaBaHe Ha KpeAuTHilTe

cpoKoBe cnpeMo Te3il, nprnaraHh npe3 npeAxo,qHuF nepiloA. Bunpexu qe He ca ycTaHoBeHu

cbu_lecrBeHil npo6fleMil, cBbp3aHr c Bb3craHoBt4Mocrra, HaflilLle e pilcK t4KoHoMklLlecKhtlr

e$eKr Ha COVID-19 naHAeMilFra Aa 6u.qe no-Abn6oK fiflh no-npogbflxureneH or
oHaKBaHoro, Koero 6r rraorno Aa AoBeAe ,qo no-Bt4coKt4 KpeAilTHn 3ary6r or re3il, MoAenhpaHr

npil 6a3oBr4fl cflyqail.

(d) Ocuoeeu Kanuman

PerrcrpnpaHttT Kannran Ha l-pynara e 3anilcaH no [cropt4qecKara qeHa Ha HeroBoro

3anucBaHe.

(e) Omraumaue Ha fiusuHeoeume doaoeopu

Ha Aarara Ha Bflt43aHe Ha AoroBopa B cuna l-pynara npeLleHf,Ba Aanv AoroBopbr
npegcraBnflBa vnu cb4bpxa nt43nHr. A ytuenno, Aanv AoroBopbr npexBbpflf, npaBoro Aa ce
KoHTpont4pa N3non3BaHero Ha uAeHTr4QnqupannF aKTUB 3a onpeAeneH nepuorq or BpeMe.

l-pynara Karo lt 143 kl H ro n onyqarer'l

l-pynara npilflara eArHeH norqxoA 3a npn3HaBaHe r oqeHFBaHe Ha Bcllt{Kkl nv3vtHrt , c
il3KnloqeHue Ha KparKocpoi{HrTe nn3nHrv (r.e. nnarHrh cbc cpoK Ha nil3ilHroBilf, AoroBop Ao
12 naecer-la) v nv3vtHrure Ha aKTHBr4 c Ht4cKa croilnocr. Fpynara npH3HaBa 3aAbnxeHilf, no

nil3ilHril 3a nnau-laHe Ha flh3HHroBuTe BHOCKT4 U aRTVBVI C npaBo Ha nofl3BaHe,

npeAcraBnf,Baulil npaBoTo Ha non3BaHe Ha aKTuBure.

Arrrar c npaBo Ha non3BaHe

[pynara npr3HaBa acrt BV c npaBo Ha nor3BaHe or HaqanHara Aara Ha flr3hHra (r.e. Aarara,
Ha KoRTo ocHoBHr4eT aKTilB e Ha pa3nonoxeHue 3a ynoTpe6a). AxrreuTe c npaBo Ha non3BaHe

ce oqeHgBar no qeHa Ha npilAo6t4BaHe, HaMafleHa c HarpynaHara aMopru3ayf, il 3ary6u or
o6esqenxa, u KopilrnpaHa c BcRKa npeoqeHKa Ha nil3ilHroBilTe 3agbnxeHhrl. l-lenara na

npuAo$nBaHe Ha aKTIBilTe c npaBo Ha non3BaHe BKnrcqBa cyMara Ha npr3HarilTe
3aAbflxeHug no nv3viHta, noHeceHt4Te nbpBoHaqanHV npeKu pa3xoAt4 vi Ill43l4HrOBhTe

nnaqaHrfl, h3Bbp[ueHu Ha unil npeAil Hal{anHara Aara Ha nr3uHra, npw6nn3hrerHa oqeHKa

Ha pa3xoAilTe, Kor4To ule 6rAar noHeceH[ or fll43]4Hronoflyqarenfl npr AeMoHTaxa v
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Bcuuxu cyt+tu ca e xumdu teaa, ocaeH ano He e onoeecmeno dpyzo

npeMecTBaHeTo Ha aKTuBa, Bb3cTaHOBsBaHe Ha nnou-laAKaTa, Bbpxy KoRTo ce HaMupa Tofi

unu Bb3cTaHoBf,BaHe Ha aKTilBa AO CbCTORHileTO, KOeTO Ce U3nCKBa CbrnacHo ycnoBilnTa Ha

nv3nHfa, HaMafleHil c KaKBilTO V Aa 6VnO nonyqeHil cTl4Mynt4 no fl]43uHra.

Axo a Kpaf, Ha cpoKa Ha fl[3]4Hra co6crBeHocrra Bbpxy flt43ilHroBufl aKThB ce npexBbpan KbM

l-pynara, nail qeHara Ha npilAo6ileaHe orpa3nBa ynpaxHcBaHero Ha onLlnn 3a 3aKynyBaHe,

aMopTH3aLluFTa ce il3qHcflflBa KaTo ce r43non3Ba oqaKBaHnflT cpoK Ha nofle3Hl4F xvlBoT Ha

AKTilBA.

Axrraaure c npaBo Ha non3BaHe ca npe.qMer il Ha o6e3qeHKa.

3a4unxeuils no nv3vttrvl

Or naqanHara Aara Ha nu3ilHra fpynara npil3HaBa 3agbnxeHnfl no nv3vHtv, oqeHeHu no

cerauJHara crofiHocr Ha nvsvHroBure nnaulaHilR, Kot4To qe 6bAar h3BrrpuleHil 3a cpoKa Ha

ytu3t ffa. IuauHroaure nnau-laHfifl BKnroqBar SilKct paHV BHocKl4 (exnrcvurenHo ShKcvpaHV
nnau.laH[s no cblqecrBo), HaManeHu c KaKBnro v Aa 6uno noAnexau.lv Ha nonyqaBaHe

cTuMyflt4 no nil3ilHra, npoMeHnuBil nil3uHroBil nnaulaP'nfl, KorlTO 3aBilCtlT OT UHAeKC hI11,1

nilxBeH npOqeHT, KaKTo 14 cyMt4, Kot4To ce oqaKBa Aa 6uflar nnaTeHil nO rapaHllt4l4 3a

ocrarbqHa crofiHocr. IileilHroaure nnau-laHilfl BKnpqBar cbulo qeHara Ha ynpaxHFBaHe Ha

onLlt4g 3a 3aKynyBaHe, 3a Koero B pa3yMHa creneH e cilrypHo, qe u-le 6uge ynpaxHeHa or
l-pynara, KaKTo il nnaulaHVfl Ha HeycrofrKtt 3a npeKparflBaHe Ha nil3ilHra, aKo cpolGT Ha

flt43r4Hra orpa3gBa ynpaxHflBaHero or cTpaHa Ha l-pynaTa Ha onLluF 3a npeKpaTflBaHe.

[lporvreHnNBn ru3ilHroBH nflau]aHVF, KOT4TO He 3aBilCflT OT t4HAeKC ilnl4 r'lt4XBeH npolleHT, ce

npil3HaBar Karo pa3xoAr,1 (oceeH aKo He 6uAar n3BbptueHh 3a npol43BoAcrBoro Ha

MarepnaflHil 3anacil) npee nepiloAa, B KofrTo Bb3Ht4KHe cb6rrilero vnv ycnoBuero, Koero

3a,qeilcrBa nnaqaHeTo.

[1pu rasvncfleHHero Ha cerauHara croftHocr Ha flr3uHroB]1Te nflaulaHnn fpynara r3non3Ba

BbrpeuJHo npqcbul nhxBeH npoqeHT no 3aeMil Ha HaqanHara Aara Ha llh3hHra, Tbft Karo

3anoxeHuf,T B nu3uHra nuxBeH npoqeHT He Moxe Aa 6uAe HaAeXAHo onpeAeneH. CneA

HaqarHaTa AaTa pa3MepbT Ha nr3t4HroBilTe 3aAbnxeHilF ce yBennqaBaT c nnxBaTa h ce

HaMaflFBar c kl3BbpueH1aTe flil3uHroBil nnau.laHue. B 4onunHeHne 6anaHcoeara croilHocr Ha

nn3uHroBilTe 3aAbnxeHilfl ce npeoLleHf,Ba, aKo e Hanuqe MoAt4+uKaquf , npoMflHa B cpoKa Ha

nv34Hra, npoMflHa B nil3uHroBilTe nnau.laHufl (HanphMep, npoMeHil B 6rrAeu.ll4Te nnau-laHhF B

pe3ynTaT Ha npoMflHa B ilHAeKCaVnA nilxBeHufl npoqeHT, ,13nOn3BaH 3a OnpeAenFHe Ha Te3U

nH3hHroBil nnau-laHrf,) vtnvt npoMnHa B oqeHKara Ha onqilrra 3a 3aKynyBaHe Ha ocHoBHl'1F

AKTUB.

KparxOCpO'.{Hu nil3uH fV n nV3VHfV Ha aKTklBt4 C Ht4CKa cTOfiHOCT

I-pynara npvnaru ocBo6ox(AaBaHero or npH3HaBaHe Ha KparKocpoL{Hil flu3l4Hril no orHo[ueHue

Ha KparKocpor{HilTe cv nv3vHrvi, qilrTo nr43ilHroB cpoK e 12 MeceLla vnn no-MaJlKo or
HaqanHara Aara u Kot4To He cbgbpxar onqiltl 3a 3alrynyBaHe. To nphnara v

ocBo6oxqaBaHero or npt43HaBaHe Ha nv3vHn Ha aKThBH c Ht4cKa crofiHocr 3a nil3ilHrnre Ha

o$Nc o6opyABaHe, Koero ce ct{ilTa 3a raKoBa c HilcKa crofiHocr. flilsuHroeilTe nnau-laHus no

KpaTKocpor{Hu nu3ilHfv V nv3lz,Hru Ha aKTnBu c Hl4cKa cTofHocT ce il3nilcBaT KaTo pa3xoA Ha

flilHeilHa 6aga sa cpoKa Ha nH3uHra.

O floxodu Ha ne7coHafia

Kparrocpor{Ht4Te AoxoAr4 Ha nepcoHana BKn}oqBaT 3anflaTh, Bb3Harpax(qeHn[, BHOCKh 3a

coquanHo ocnrypflBaHe h roALil.uHr4 KOMneHChpyeMil oTnycKt4 Ha cnyxuTenilTe, Kot4To ce
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Bcuuru cynu ca e xutndu teea, ocaeH aKo He e onoeecmexo dpyzo

oqaKBa Aa 6bAar u3Lleno ypeAeHu B paMKure Ha 12 Meceqa cneA Kpafl Ha orqerHile neproA.
Koraro .Qpyxecreoro nonyqil ycnyrara, Te ce npr3HaBar Karo pa3xo.q 3a nepcoHana B

neqan6ara nnv 3ary6ara. Kparxocpor{Hure AoxoAr4 Ha nepcoHana ce oqeHcBar no
HeAUCKOHrilpaHara CyMa Ha OqaKBaHr4re 3a ypexqaHe pa3xoAr4.

3a qenrre Ha nonr4TtAtara 3a Bb3HarpaxqeHilf,Ta Ha l-pynara, nocrolHHkl Bb3HarpaXAeHrF
ca BCkrr{Kr,1 nnau-laHilfl vnL Apyfn o6naru, KoklTo ca onpeAefleHil npeABaphrenHo h He 3aBilcgT
oT nocTHrHaTilfl pe3ynTaT, a npoMeHflL1Bl4 Bb3HarpaxAeHr4fl ca BcLlqKil EonbnHilTeflH]4
n.naqaHilfl t nv Apyru o6narn, Kor4To ce onpe.qenFT r il3nnaulaT B 3aBuct4MocT oT
nocTilrHaTilf, pe3yflTaT nnn oT Apyril AoroBopHo onpeAeneHil ycnoBr4rr.

klannaqanoro Bb3HarpaXAeH[e cborBercrBa Ha BVAa Ha npe,qocraBnHilTe npoQeciloHaflHu
ycnyrn; HilBoTo Ha o6pa3oBaHhe Ha cnyxilTenfl; Hr4BoTo B KopnopaTrBHaTa cTpyKTypa, KoeTo
3aeMa; nposecr4oHanHhrr onr4T; HanoxeHilTe orpaHilqeHufl (sa6pana ea h3BbpuJBaHe Ha
onpeAeneHa AeilHocr Anv ,qeilcrBue, HecbBMecrrMocr 3a 3aeMaHe Ha .qflbxHocr no
AOnbfl HNTenHO npaBOOTHO[UeHUe il Ap.).

BusHarpaxlqeHhero Ha qneHoBere Ha Crraera Ha AhpeKTophre, ce onpeAenn or O6uloro
cb6paHile Ha aKqr4oHepilTe Ha ApyxecrBoro. J4snunHrrenHr4fl Ar4peKTop Ha ApyxecrBoro
Qopn,lrpar KoHKperHile pa3Mep Ha Bb3Harpa4qeHunTa Ha Bcilr.rKr4 cnyxhreflH or Bcr4qKw HuBa
Ha opraHil3aqiloHHaTa cTpyKTypa Ha ApyxecTBoTo t4 oT Bcl4L{Kt4 KaTerop}lr4, onpeAefleHn
Ionururara.

l-pynara $opnltupa eAilHcrBeHo nocronHHo Bb3Harpax4eHue, Koero ce onpe.qene B

cKflro'.{eHnre ,qoroBopra. He ce +opMupa il He ce u3nnaula npoMeHnuBo Bb3Harpa4eHre. B
nocTofl HHoTo Bb3HarpaxqeHile ce BKnrc)qBa:

. ocHoBHa pa60THa 3annara, onpeAeneHa cbrflacHo AeftcrBaulara HopMarnBHa ype46a
u npilnaraHara cr4cTeMa Ha 3annau-laHe Ha TpyAa;

o ,QOftbflHr4TenHr TpylqoBr4 Bb3Harpax(AeHilF c HenocroFHeH xapaKTep, B npeABr4AeHrTe B

KoAexca Ha rpy4a, e uapeg6ara nnv B Apyr HopMarHBeH aKr h3BbHpeAHr4 cnyqail, Karo
HanprMep 3a il3BbHpeAeH rpyA;

o flplril rpyAoBr4 Bb3Harpax(qeq4f,, onpeAeneHil B HopMaTrBeH aKT;

. Bb3HarpaxAeHuF no AoroBopr4 3a ynpaBneHile n Apyfl4 HerpyAoBl4 AoroBopl4
nnaulaHe, ycTaHoBeHo B t4HAr4Br4AyanHr4fl AoroBop, KoeTo He e nocTaBeHo B npflKa
3aB[Cl4MOCT OT OqeHKara 3a r3nbnHeHhero Ha AeTHOCTTa.

l-pynara He ce Bb3non3Bana or Ll3Bt Hpe.qHa AbpxaBHa noMol{.

lleucuouuu u dpyeu sa)-btu<eHufl KbM nepcoHana

l-lpn npeKparflBaHe Ha rpy,qoBoro npaBoorHo[ueHre Ha cnyx]4Tenure ce r3nflau{ar
o6e3qereltAr B cflyqarre, no pe,qa u B pa3MepilTe, onpeAenenu a Ko4eKca Ha rpyAa.

l-pynara He e pa3pa6oraana u He npilnara nnaHoBe 3a Bb3HarpaxqeHilfl Ha cnyxnrel'thre
cneA HanycKaHe vnn Apytvl AbnrocpoqHu Bb3Harpax(qeHilf, il nflaHoBe 3a Bb3HarpaMeHVe
cneA HanycKaHe vnv no1 $oprvrara Ha KoMneHcaUVvl c aKllt4t4, vnv c Af,floBe or co6crBetwf,
KanuTan.

Kparxocpot{Ht4Te Aoxogt4 Ha clryxr4Ternre, BKnpqilTeflHo kl nonaraeMilTe ce ornycKt4, ca
BKnpqeHil B TeKyu[4 neHcLloHHV t Apytvl 3aAbnxeHilfl KbM nepcoHana no HeAilcKoHTrpaHa
croilHocr, Kof,To l-pynara oqaKBa rqa il3nflan4 B pe3ynrar Ha rFXHoro Her3nofl3BaHe.

(g) llpusuaeaHe Ha npuxodu
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Bcuur<u cyuu ca e xutndu aeaa, oc6e+ ano fle e onoeecmeno dpyeo

l-pynara npil3HaBa npilxofqil, 3a Aa orpa3il npexBbpanHero Ha o6eulaHure c AoroBopa ycflyrl,l

Ha KnueHTt4, B pa3Mep, KoftTo oTpa3flBa Bb3Harpax4eHileTo, Ha KOeTO l-pynara OqaKBa Aa HMa

npaBo B 3aMflHa Ha npexBbpneHHre cToKkl unvycnytv.

llpexaupnsHeTo Ha ycnyrrre ce ocHoBaBa Ha KoHllenqHflTa 3a npexBbpntHe Ha KoHTpoIla

Bbpxy rrx, cnoco6Hocrra Aa ce pbKoBo,qil il3non3BaHero Ha aKTuBa h ,qa ce nonyqaBar no

CbU.leCTBo Bcl4qKil ocTaHanil nofl3l4 OT HerO. KOHrpOnur BKnOqBa il CnOCOOHOCTTa 3a

npeAoTBpaTflBaHe Ha ToBa Epyru EpyxecTBa Aa pbKoBoAflT H3non3BaHeTO Ha aKTl4Ba n

nonyqaBaHeTo Ha non3il oT Hero.

[lpuxo4ure or AoroBoptt c KnreHT]4 ce npu3HaBar, KaKTo cnegBa:

. B TeqeHile Ha BpeMero no HaquH, KoilTo orpa3f,Ba Ll3BbptraHara or l-pynara pa6ora no

AOTOBOpa;

o B Ot-tPeAeneH MoMeHT, KoraTo ce npexBbpnF KoHTpOnbT Bbpxy ycnyrhTe Ha KnreHTa-

o flpr,rxo.qhre or rqoroBopr4 c KnileHTr4 ce nph3HaBar Ha 6aoa S-eraneH MoAen 3a

npu3HaBaHe, KaTo pa3rpaHuqeHue ce npaBu B cneAHhTe ABe HacoKl4 cnopeA MoMeHTa

Ha yAoBneTBopflBaHe Ha 3aAbnxeH14eTo 3a il3nbnHeHile:

o 3aAbflxeHlle 3a h3nbnHeHhe (npexBrrpnflHe Ha KoHTpon) B TeqeHue Ha BpeMero

- B To3t4 cnyqail npilxogt4Te ce npil3HaBar nocreneHHo, cneABailxu creneHTa Ha

npexBbpnFHe Ha KoHTpona Bbpxy cToKilTe tAntA ycnyfmTe Ha KnileHTa;

o 3a 1a3nbrHeHile, yAoBnerBopeHo (npexaupneH KoHTpon) B onpeAeneH MoMeHT -
KnreHTbT nonyqaBa KoHTpofl Bbpxy cToKilTe tAnvycnytilTe B onpeAeneHo BpeMe

14 npilxoAt4Te ce npu3HaBaT n3Lltlflo HaBeAHbx.

flpuxodu om nuxeu

llpraxograre or flr4xBil ce orqilTar Karo ce il3non3Ba MeroAa Ha e+eKTTBHHE flt4xBeH npoqeHT,

npe.qcraBnsBaq npoLleHTbr, KoilTo roqHo At4cKoHThpa oqaKBaHure 6uAeulu naphqH14

nflau_laHnfl 3a oqaKBaHrfl cpoK Ha SuHaHcoBt4fl t4HcrpyMeHT nnil 3a no-KparbK nepiloA, Koraro

e yMecrHo, Ao 6anaHcoeara crofiHocr Ha QuHaHcoBl4fl aKThB. llpnxogur or nvlxBl4 ce

BKnloqBa eua SnHaHcoBt4fl nphxoA B orqera 3a AoxoAhre.

llpnxogure oT nilxBil ce il3qrcnfBar qpe3 npilflaraHe Ha e+eKTuBHilf, nuxBeH npoqeHT Bbpxy

6pyrHara $anaHcoaa crofiHocr Ha SilHaHcoBilTe aKTilBt4, c l43KnrcqeHl4e Ha SHHaHcoBhre
aKTuBr4, KoHTo BnocnegcrBue ca o6esqeneHu. 3a rf,x ce nptlnara eQeKTl4BeH n[xBeH npoqeHT

Bbpxy HerHara 6anaHcoea crofiHocr Ha SuxaHcoaun aKTUB (cneg npucnaAaHe Ha

KoMneHcaqfiFTa ea sary6a).

(h) Pasxodu

pasxognre e l-pynara ce npn3HaBar B MoMeHTa Ha rnxHoro Bb3Hl4KBaHe v Ha 6asa

npilHqilnnre Ha HaqilclflBaHe t4 cbnocraBilMocT, t4 Ao cTeneHTa, Ao KoFTo roBa He 6ra Aoeeno
3a npil3HaBaHe Ha axtuaulnacvlt, Kor4To He orroBapnT Ha onpeflene{VBTa 3a raKilBa

cbrnacHo MCOO.

llpegnnareHilTe pa3xoAl4 ce oTflaraT 3a npil3HaBaHe KaTo TeKyu-l pa3xofq 3a nepuoAa, npe3

xofrro AoroBopl4Te 3a KoilTo ce orHacFT, ce u3nbrHrlBar.

OilHaHcoehre pa3xoAr4 ce npeAcraBnT orAenHo B orqera 3a Bceo6xBarH}lf, AoxoA (e
neqan6ara wnv eary6ara 3a rograuara) il ce cbcrosr or: 6aHxoeu raKcu v nt xBtA.

(il Aauau,u
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ta zoduuama, 3asbpwsat4a ua j1.12.2020

Bcuuxu cyuu ca e xuaadu rcea, ocaeH aKo He e onoeecmeno dpyzo

Texyq dauax ebpxy doxodume

Texyqnre AaHbqHil aKTuBr4 n nacnBt 3a reKyu-14n il npeAxoAHr4 nepuo,qil ce npr43HaBar no
cyMaTa, Koero ce oqaKBa Aa 6bAe Bb3craHoBeHa oT rnil nflaTeHa Ha AaHbLrHr4Te Bnacru. [lpr
l43tlucneHue Ha TeKyUluTe AaHbqil ce npilnaraT AaHbqHhTe CTaBKH 14 AaHbqHilTe 3aKOHl,l,

KO14TO Ca B Cilna VnV Ca B 3HaqilTenHa CTeneH npUeTU KbM OT'-{eTHaTa AaTa. PUXOAOECTBOTO

aHan]43npa oTAer]Hr4Te no3ilqr4il B AaHbqHaTa AeKnapau,vfl,3a KouTo npilnoxuMt4Te AaHbqHil
pa3nopeA6u ca npeAMeT Ha TbIrKyBaHe u npil3HaBa npoBr43r414, KoraTo ToBa e yMecTHo.

Texyqrre AaHbqu ce npu3HaBar ANpeKTHo B co6crBeHufl Kanhran vnv B Apytufl Bceo6xBareH
AOXOA, KOTaTO AaHbKbT Ce OTHaCF AO CTaTntA, KOT4TO Ca 6UnU npil3HaTil .qhpeKTHO B

coocrBeHilF Kanurafl vnv B ApyflAA Bceo6xBareH AoxoA.

Omcpoueu dauax e'bpxy doxodume

OrcpovenilTe AaHbLlr ce npu3HaBar no 6anaHcoBr4F MeroA 3a BcilLrKr4 BpeMeHHil pa3nilKil
KbM OT'{erHaTa AaTa, KO]4TO Bb3Hl4KBaT Mexqy AaHbL{HaTa OCHOBa Ha aKThBl4Te H nacuBilTe t4

TexHilTe 6anaHcoeil cTorHocil4.

OrcpoveHtl AaHbL{H14 nacABtA ce npr3HaBar 3a BcilL{Kr4 o6naraeMu BpeMeHHh pa3flLlKt4:

o ocBeH Ao cTeneHTa, Ao Kof,To orcpoqeHuflT AaHbqeH nacuB Bb3Hl4KBa oT
nbpBoHaqanHo npr3HaBaHe Ha aKTilB nnu nacvB oT AaAeHa cAenKa, KoFTo He e
6usHec KoM6rHaqvf, v He BnuFe HilTo Bbpxy cqeroBoAHara neqan6a, Hr4To Bbpxy

AaHbqHara neLran6a tAnu 3ary6a KbM MoMeHTa Ha il3Bbpr.xBaHe Ha cAeflKara; r
. 3a o6naraeuil BpeMeHHr pa3nilKr, cBbp3aHil c r4HBecrnq[V B AbqepHil ApyxecrBa,

acoqililpaHr npeAnpAATVf, v yYacrnq B cbBMecTHil npeAnpvflrtAfl, ocBeH Ao cTeneHTa,

Ao Kof,To ,[pyxecreoro e B cbcrofiHue ,qa KoHTpon[pa BpeMero Ha obparHoro
npoFBneHile Ha BpeMeHHaTa pa3nuKa u cbu{ecTByBa BepoFTHocr BpeMeHHaTa
pa3nuKa Aa He ce npof,B]4 o6palro B npeABilAl4Mo 6bAeqe.

Axrner no orcpor{eHil AaHbqn ce npil3HaBar 3a BcHt{KH HaManFeMr BpeMeHHh pa3nilKil,
npeHeceHil Heil3nofl3BaHu AaHbqHr KpeAuTV v Hev3noI3BaHu AaHbqHr 3ary6n, Ao cTeneHTa,

AO KOFTO e BepOflTHO ,qa e Hanuqe oonaraeua neqan6a, cpeu-ly KoflTo Aa 6bAaT H3nor3BaHr
HaMaflfleMhTe BpeMeHHu pa3nIKN, npeHeceHilTe Heil3nofl3BaHh AaHbqHil KpeAt4TH u

Heu3nofl3BaHilTe AaHbqHil 3ary6t :

. ocBeH aKo orcpo'{eHuflT ,qaHbqeH aKTUB Bb3Hr4KBa oT nbpBoHaqanHo npil3HaBaHe Ha

aKTilB VnU naCVB OT Aa,qeHa CAenKa, KOFTO He e 6N3HeC KOMonHaqVA V He BnUfle HrTO

Bbpxy cqeroBoAHara neqafl6a, HilTo Bbpxy AaHbqHara neqan6a nnv 3ary(la runa

MOMeHTa Ha il3Bbpr.UBaHe Ha CEenKara; N

. 3a HaManfleMn BpeMeHHil pa3flilK]4, cBbp3aHU C I4HBeCTAL|VA B AbqepHil ApyXeCTBa,
acoqt4rpaHil npeAnpVArtAA u yY.acTltfl B clrBMeCTHil npe,qnpVATVA, OTCpOqeH AaHbqeH
aKTrB Ce npil3HaBa eAilHCTBeHO rqo CTeneHTa, AO KOrrrO UMa BepOf,THOCT BpeMeHHara
pa3nnKa Aa ce npofiBl4 o6paTHo B o6o3pHMo obAeuJe v Aa 6uEe peanl,l3upaHa
o6naraeMa neqanOa, cpeu-ly Konro Aa ce onon3orBopt4 BpeMeHHara pa3nuKa.

l-pynara r3BbpuJBa nperneA Ha 6anaHcoBara crofiHocr Ha orcpot{eHilTe AaHbLtHt4 aKTuBtl KbM

BCfKa OTqeTHa Aara v F HaMarflBa Ao creneHTa, Ao Kof,To Beqe He e BepoFTHo .qa 6bAe
peanr3hpaHa AocrarbqHa o6naraeua neqan6a, Korro Aa no3BoneBa qentafl finil qacr or
orcpoqeHilfl AaHbqeH aKTilB .qa 6uge Bb3craHoBeH. HenpusHarure orcpoqeHil AaHbqHu
aKTTBN Ce npepa3rnex(4aT KbM BceKa oTqeTHa Aa-ta tA ce npr3HaBaT Ao cTeneHTa, .qo KoHTo e
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Bcuvxu cyuu ca e xu,tadu rcea, oceeH aKo He e onoeecmeuo dpyzo

cTaHano BepoeTHo ,qa 6bAe peanil3upaHa 6b.qeula o6naraeMa neqan6a, KoflTo Aa no3Bonu
oTcpoqeHhF AaHbL{eH aKTilB Ea 6bEe Bb3CTaHOBeH.

OrcpoveuilTe AaHbqHV aKTIABV v nacvBvl ce oqeHtBar no AaHrrqHure craBKu, Kot4To ce oqaKBa

.qa 6bAar B cilna 3a nepilorqa, B KoilTo aKTrlBbr ce peanil3vpa nnn nacuBbT ce ype.q[, Bb3

ocHoBa Ha AaHbLtHr4Te craBKu (ra ganuvHil 3aKoHr4), AeftcrBau-I4 vnv Bne3n[ B cilna, B

3HaqilTenHa creneH, KbM orqerHara Aara.

OrcpoveuilTe rqaHbqu, cBbp3aHil cbc crartttA, nph3Harr il3BbH neqan6ara vnv 3ary6ara, ce
npu3HaBaT n3BbH ne'{an6aTa nnv 3ary6aTa. OrcpoueHure AaHbqil ce npil3HaBaT B

3aBUCI4MOCT OT CBbp3aHaTa C TflX CAenKa VnV B Apyruff BCeO6XBaTeH EOXOlq, iln[ AilpeKTHO B

coocrBeHug Kannran.

l-pynara KoMneHcilpa orcpoqeHil EaHbqHn arrvBt v nacvsu caMo roraBa, Koraro uua
3aKOHOBO npaBo Aa npt4cnaAa TeKyu.lil AaHbqHV aRrnBV cpeqy TeKyu-$4 AaHb'{Ht4 nacvBv v

oTcpoqeHhTe flaHbqHt aKTVBV t4 nacvBvt ce oTHacflT rqo AaHbqil Bbpxy AoxoAa, HanoxeH[ or
eAilH 14 Cbt{ traHbqeH opraH 3a eAHo 14 cbu-lo AaHbqHo3aAbnxeHo npeAnpl4flT[e.

Eauax ebpxy do6aeeuama cmoilHocm (EflC)

l1praxo4nre, pa3xo4ute v aKTuBtaTe ce npu3HaBar HerHo or ,[,.[C, c t43Kfl]oqeHue Ha cnyqat4Te,

KOTaTO:

o MC, Bb3Hr4KBau.l npu noKynKa Ha aKTilBr4 vnv ycnyrv He e Bb3craHoBt4M or
AaHbqHhre Bnacrt4, B KoftTo cflyl{afi [[c ce npil3HaBa Karo qacr or LleHara Ha

npilAo6ilBaHe Ha aKTHBa ilnn Karo qacr or cborBerHara pa3xorqHa no3hqt4fl, KaKTo

TOBa e yMecTHO; t4

. B3CMAHVATA V 3AAbNXEHVATA, KOI/ITO CE OTqilTAT C BKNOqCH EAC.

HerHara cyMa Ha n[.[C, B'lr3craHoBtlMa or ilnil,qbnxilMa Ha AaHbqHHTe Bracru, ce BKfl]oqBa B

croilHocrra Ha B3eMaHVATa hflil 3agbnxeHilflTa B orqera 3a SilHaHcoBoro cbcroflHile.

5. Paexo,qr 3a BbHtuHV ycnyrv

31.12.2020 31.12.2019

Taxcr l-lll, EOE, KOH

KoncvnranrcKla 14 Apyril npo$ecuonanHI ycnvrt,l

l-paxAaucxr AoroBopt4

Ogur

Haen,t

Puxoao4crBoro Ha l-pynara cqilTa, qe cbu-lecrByBar ocHoBaH[fl 3a npunaraHe Ha naparpa$il
53-58, or MCOO'16, e peeynrar Ha Koero pa3xo.qrre 3a HaeM He ca pexnacu$ilqrpaHh Karo

AbnroTpaeH aKThB.

9

I
1

3

7

10

2023
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6, Pasxogn 3a nepcoHafla

PasxoAt4 3a 3annaril

3aAunxurenHil coquanHI ocilrvpoBKu u xaA6anru

HasHaqeHr4nr no rpy,qoB AoroBop nepcoHan rurr,t 31 .12.2020 e 1

7. $nHaucoail npilxoAtt il pa3xoAl4

@uuaucoeu pasxodu

6aHxoeu raKcil t4 KoMt4cl4oHH14

@uuaucosu npuxodu

[4srueHeH]4e Ha cnpaBeAnilea croilFtocr Ha AbpxaHil 3a

TbpryBaHe $unancoar aKrrBu

8. PasxoAil Aa AaHbqt4

Pasxo4ur 3a ,qaHbLlH 3a nepuoga ce cbcrot4 or:

Texyu.lr pa3xoAt4 3a AaHbqu

[4s[IexeHne B orpoqeHu AaHbl]14

,Qerxenuero Ha orcpoqeHt4Te AaHbqn npe3 ro4uHara e 6rno:

Kuu 01.01.2019

. OtaHaxcoail aKTla814 '.{pe3 cnpaBeAnrBa croilnocr a net]an6r
u sary6u

Orcpo.{eH t4 aaHbLtH14 nacu B14

lpuitu Tayu llpodcrcexmc 4,4
xoucoauduPau Quuancoe omuem

za eoduuama, 3asbpwoaula xa i1.12.2020

Bcuvxu cytttu ca e xuandu teea, ocgeH aKo He e onoeecmeuo dpyzo

31.12.2020 31.12.2019

16

I

174

qoBeK (2019: 1).

31.12.2020 3',1.12.2019

31.12.2020 31.12.2019

328 361

328 361

31.12.2020 3'.1.12.2019

(36)

llpnaxarr a 31.12.2020
fln3

27

2

36

36

36

(36)

(36)

(36)36
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Bcuunu cyuu ca e xu,tadu teea, ocaeH aKo ue e onoeecmeuo dpyzo

ilpunoxurvrara craBKa Ha AaHbKa Bbpxy Aoxo,qure 3a2020 r. e 1lYo (2019 r.: 10%). l-lpes

2021 r. npnnoxuMara AaHbqHa craBKa e 10 %. l-pynara He e npn3Ha.na orcpoi{eHil AaHbL{Hr,l

aKTuBt4 no orHotueHue Ha AaHbLrHara 3ary6a c npaeo Ha np[cnagaHe B pa3Mep Ha 4 xvn

fleBa. HenpraaHarilTe aKTuBn no orcpoqeHil AaHbLl4 ca Hecbu-lecrBeHu. ,[aHuvHara 3ary6a c

npaBo Ha npeHacflHe, Moxe Aa 6u,qe npilcnapaHa or 6ugeqn o6naraenail nevan6u B paMKilTe

Ha ner roAilHt4, cneABaulr ro,quHara Ha HeilHoro Bb3Hr4KBaHe. rqaHbqHara eary5a c npaBo Ha

npeHacnHe u3n4qa npee2023 v2024 r.

9. VlMortA, MaruuHr4, cbopbxeHran r o6opyABaHe

Koruntoror O6lno
Orqerxa croftnocr
CanAo aa31.12.2019 r.

[lprgo6uru
Canno na31.12.2020 r.

Auopruaaqun r sary6a or o6esqenxa

PasxoA 3a nephoga

OrqerHa crofrnocr

1

10. flpyrr reKyu-lt4 $uHaHcoett aRrtABtA

31.12.2020 31.12.2019

OuHaHcoen aRTVBvl qpe3 cnpaBeiqnhBa croilHocr e ne.lan6la w eary5u 3 805 3 239

3 805 3 239

[loee,{e ransoprvraqran no orHolueHile Ha oqeHKara Ha cnpaBe,qnilBara crofiHocr Ha

npilTexaBaHilTe AeJtoBe v aKql,z.Vt 14 eKcno3ilqt4flHa Ha fpynara KbM KpegureH u BanyreH phcK

e onoBecreHa B npiln. 14 u npwn.15.

11. l-lapnvHr cpe,qcrBa n eKBt4BaneHru

31.12.2020 31.12.2019

846 1 141

846 1 141

Bescpovnr 6aHxoen Aeno3t4Tt4

Cmpanu4a5l om60

2

2



Kuur 31.12.2020 r. cnpaBeAntABara crofiHocr

Aeno3nril e 846 xilfl. nB. (2019 r.:1141xun. na.).

I-puiln Toyn llpodcrcsvm6: A,q

,o,ouu,ll*' j,":,::;#,1::::'r",',"{}iio
Bcuuxu cyuu ca a xwtzdu rcaa, oc6eH ako He e onosecmeHo ory?o

Ha napilqHilTe CperqCTBa u KpaTKOCpOt{Hl,t

12.3anucaH KanilTan

Kuu 31.12.2020 r., 3anucaHuf,r Kanilrafl Ha l-pynara e B pa3Mep Ha 4,059 xnn nB,

pa3npeAeneH Ha 4,059,000 6pon o6rxnoaeHr, 6e3HanuqHu, noilMeHHu aKL14r4 c npaBo Ha

rflac c HoMr4HanHa crofiHocT oT 1 flB BcFKa.

Kurra 31 .12.2020 r. ArquoHepu a Fpynara ca

o/o ot 6pofr Ktnlt oh ot Epoil Kttvt
Kanurafla npilrexaBaHn 31.12.2020 Kanrrana npilrexaBaHu 31.12.2019

235 HOLDINGS LIMITED

fipyru nnqa

aKqill4 r.

15,29% 620 673 620 673 45,49%

84,710k 3 438 327 3 438 327 54,510/o

aKL$4r4 r.

1 846 436 1 846 436

2212 564 2212 564

100,00% 4 059 000 4 059 000 100,00% 4 059 000 4 059 000

Kurra 31 .12.2020, HFMa Apyru aKqhoHepu Kor4ro Aa nphrexaBar noBeqe or 5o/o ot Kanhrana Ha

l-pynara.

Ocuoeeu doxod Ha aKqun

,[oxo4rr Ha aKL14f, ce il3lr]4crnBa Karo ce pa3geflr4 HerHara neqan6a 3a nepuoAa,

cboTBercrBau-la Ha npHTexaTeruTe Ha ooilKHoBeHu aKL[4r4 Ha cpeEHo-npeTeff'reH],1f, 6pofi

oOr4KHoBeHil aKqu14 3a neptaoAa. Vl3evcnettflra ca HanpaBeHu KaKro cnegBa:

31.12.2020 31.12.2019

fleqan6a/(3ary6a) 3a nepiloga

Cpe4Ho - npererneH 6poft aKqtAn

OcHoaeH .qoxog Ha aKLlt4t4

Cpegno-npererneHhnr 6pota ar:-ltAtA 3a ro,qrHara e il3qrcneH KaKTo cnepBa:

310

4 059

277

2 055

Vlagagenu axquil B Haqanoro Ha neproAa

Vlsqaryeaw aKqtail npe3 roAuHara

Epor,r aKquil B KpaF Ha nepilolqa

0,076 0.1 35

31.12.2020 31.12.2019

4 059 000 50 000

- 4 009 000

4 059 000 4 059 000

Cpe,qHo-npererneH 6pota 4 059 000 2 054 500
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fpuilu Tayu llpodcrcexmc A,\
xouc oaudupau Quuaucoe omvem

sa zodunama, 3a6bpru6at4a ua 3 1. I 2.2020

Bcuuxu cyuu ca e xaJudu teaa, ocae+ ano He e onoeecmeno )pyzo

13. TuproBcKr4 14 Apyn4 3aAbnxeHr4n

31.12.2020 31.12.2019

3a4unxeHile KbM nepcoHana

3agunxeHun KbM 6rogxera

3agunxentAA no rapaHqilil or L{neHoBe Ha CE

1 4. QnaancoBr4 14HcrpyMeHril

(a) CqemoeodHu Knacu*uKau,uu u cnpaoe1nueu cmoilHocmu

Ta6nrqara noKa3Ba 6anaHcoavre v cnpaBeAfluBilTe crofHocn4 Ha SnHaHcoBilTe aRTVBV tA

$nnancoer,lTe nacilBr4, BKlrtor{t4TenHo Hr4Bara ilM B ilepapxvnra Ha cnpaBe.qnilBrre croilHocrr4.

He e BKnpqeHa ilH$opMaqvr 3a cnpaBe4nvBrTe croilHocl4 aKo 6anaHcoBara crofiHocr e
pa3yMHo npr6nnxeHile Ha cnpaBeAfl nBaTa cTofr HocT.

31t12t2020 SanaHcoea crofrnocr Cnpaee4nu- Cnpaee4nu-ea
BA CT-CT CT-CT

3

2

55

10

Ouxaxcosr4 aKTuBr4, oqeHRBaHu no
cnpaBeAnuBa groixocr

Arquu

flnnoee e goroeopen $on4

@uxaxcoeu axr[gr4, (o]4To He ce oLleHflBa no
cnpaBeAnuBa crofiHocr

flapuvxn cpeAcrBa u eKBhBareHT[

<DtaxaHcoer4 nacuBtr, r(orrro He ce oqeHf,Bar no
cnpaBeAnuBa crofixocr

3aAunxennn KbM nepcoHana

no CCI-13 f1o arrloprnsnpyeua
CT-CT

3 702

'103

O6uto Hueo 2 Hueo3

3 702

103

3 702

103

3 805 3 805 103 3 702

846

(6)(6)

(6) (6)
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fpuitu Tayu llpoducexmc A,4
xoucottudupau fiuuaucoo omuem

sa zoduuama, 3asbpw6at4a ua 31.12.2020

Bcuunu cyt+tu ca e xumdu neaa, oceet aKo He e onoeecmeuo dpyzo

31t12t2019

no flo
ccn3 aMoprr4314pyeMa

CT-CT

Apyrn
Qtanancoen O6u{o

nacvBn

Cnpaee4nu- Cnpaee4nu-
BA CT-CT BA CT-CT

Hreo 1

Huao2

Sanarcoea crofiHocr

3 141 3 141 3 141

989898

OuxaHcost4 aKTt4Bt4,

oLleHFBaHI no cnpaBeAnrBa
crofixocr

Axqur

finnoee a goroeopeH SoH4

Oilxaxcoa[ aKTtaBI4, Kor4To He
ce oLleHRBa no cnpaBe.qflilBa
crofixocr

[lapuvxn cpeAcrBa n

EKBilBANEHTI

Ot,lHaxcoah nacilBr4, Kor4To He

ce oqeHFBaT no cnpaBeAnrBa
croilsocr

3agunxexrs KbM nepcoHana

3 239 3 239

1141

3 141 98

I 141

1 141 1141

(6) (6)

(6)(6)

l4sMeHeHnFTa B HilBo 3 or frepapxvflTa Ha cnpaBe4flklBilTe croilHocn4 sa 2020 roghHara no

Br,qoBe LleHHil KHilXa Ca KaKTO CneABa:

Axqnu

CanAo 01.01.2020 r.

Floxynxn

Ipo4ax6u

llpexarpnnxus or/xttvt xl,tao 3

lleqan6u n sary6n npr3Haru B reKyu.l4e pe3ynrar

CanAo 31.12.2020 r. 3 702

(i) Texnraxa Ha oqeHKa r 3HaL{hMil HeHa6nrcAaeM BxogslJ.lt4 AaHHil

llpurexaaaHilTe or Tpynara KanHTanoB]4 r4HBecrvt)vtvt, npegcraBnflBaulil aKqhu nflil AflnoBe B

Kant4Tafla Ha Apyrt4 ApyxecTBa il npeAnpnnTn[ ca perilcTp],1paHil 3a TrrproBVA Ha 6unrapcrara

Sou4oea 6opca v ce rbpryBar Ha KanilrafloBr4e na3ap ce oqeHf,Bar nocneABau.lo no

cnpaBegJ'tuBa crotiHocr, Karo nolrr4TilKara Ha oqeHflBaHe npegBu4qa u3non3BaHe npegnMHo

Ha 3HaquMa HeHa6ap,qaeMa il3xoAHa t4H$opMaqnF v AaHHV AoroflKoBa, AoKonKoro

peneBaHTHa 3a noAo6eH Tiln ApyxecTBa Ha6norqaeMa uH+opMaqile HflMa Ha pa3nolroxeHile

(Huao 3).

239

3 141

322
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[:ttr"Ty,::{::tr";T;#
sa eoduuama, iasbpusat4a ru 31. 12.2020

Bcuuxu cyuu ca e nttndu teea, oceeH aKo ue e onoeecmeuo dpyzo

l-lpra nrrpBoHaqanHoro npr3HaBaHe, QunaHcoanre aKrvBV ce npl43HaBar no qeHa Ha

np7Ao6r4BaHe, KoflTo ce cquTa 3a vHAVKarop Ha cnpaBeAnrBara croftHocr lcbM Aarara Ha

cAenKara. 3a onpegeflflHe Ha cnpaBeAnilBara crofrHocr KbM Kpas Ha orqerHhe nepiloA

l-pynara h3non3Ba pa3nhqHh rexHuKr4 Ha oqeHKa, Kot4To ca Hafi-nogxoAttl{t4 3a KoHKperHara

r,lHBecrrLlne, Karo ce B3eMar npeABuA cnegHilTe $axroput:

. ilpunoxuMocr Ha cborBerHara rexHuKa KbM Aa,qeHuF orpacblt, B KoilTo onept4pa

ApyxecTBoTo, B KoeTo e ilHBecTilpaHo h KbM cToTBeTHr4Te na3apHil ycnoBiltl;

. CpaaHilMocrra Ha,qpyxecrBoro n petailnnre Ha cAenKara;

o Etanur Ha pa3BilTre Ha ApyxecrBoro;

. BrrguoxHocrra Ha ApyxecrBoro, B Koero e uHBecrvtpaHo iqa reHepupa ,qocrarbqHo

neqan6ta ilnil nofloxilTefleH napilqeH noroK;

o fipyrra $axropr, Kouro ca cneqeQrqH]4 3a oqeHnBaHoro ApyxecrBo.

3a res14 aKT[Br4 n nacuBt , Ko]4To ce oLleHflBar no cnpaBeAflusa crofiHocr BbB SuHaHcoenre

orqertl Ha noBTapFeMa 6asa, l-pynara npaBh npeqeHKa KbM Aarara Ha BceKn orqer Aant,t e

Heo6xogrrra rpancsep B Ht4Bara Ha ilepapxun Ha cnpaBeAnrBara crofiHocr Ha AaAeH aKTl,lB

vnv nacvB B 3aBilcr4MOCT OT pa3noflaraeMuTe il H3nofl3BaH[Te KbM Ta3il AaTa BXOAflI{]4

AaHHh.

B l-pynara ca paepa6oreHr BbrpeuHu npaBuna il npoqeEypl4 3a il3MepBaHero Ha

CnpaBeAnVBaTa crOftHoCr Ha pa3.nuqHuTe BLlAoBe aKTklBl4 t naguBu.

OrleHrr Ha cnpaBe AnvBara croftuocr nopflexar Ha nperneg u o4o6peHre or u3nbrHrrenHrF

AilpeKTop t4 Cueera Ha ,qupeKropilTe.

CnepHara ra6nraqa npe.qcraBn TexHhKtlTe 3a oqeHFBaHe, il3nofl3BaHu npta oLleHFBaHero Ha

cnpaBeAnhBure crofrHocrr Ha ilHBecrnqull B AflnoBe or AoroBopnra SoHgoBe KbM 31.12.2020

(Hraao 2), xarro ta il3non3BaHhTe 3HaqilMu Hena6npgaeM]4 BxoAfll{t4 AaHHil.

BttA TexHmxa na
oLleHflBaHe

3Ha.{iltvlt4
HeHa6nogaeMu
BXO,qflLqil AaHHU

Bsanruoapb3Ka Mex(qy
3HaL{rMil ueHa6nrc4aeMn
BXOAflTJ-lt4 AaHHil t4

oqeHeHaTa cnpaBeAnvBa
crofruocr

,[nnoae B AoroBopHt4

Songoae

Llrcrara
crofiHocr Ha

AKTUBUTE HA

$onga

HenpunoxuuoHenpilnoxl4Mo
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[nzy"Ty;Ii:ir"x;H
sa zoduxama, 3a6bpwsat4a xa 31.12.2020

Bcuuxu cyuu ca e xunndu,teea, oc6eH aKo He e ono*ecmeHo dryeo

15. YnpaefleHre Ha SuHaHcoBr4fl pr4cK

lpynara uMa eKcnostAye KrrM cne,qH]4Te pilcKoBe or ynorpe6ara Ha Qnnaxcoau
14HCTpyMeHTr:

. KpeA[TeH p[cK;

. fll4KBt4AeH pUCK;

. na3apeH pilcK.

O6ulu nonoxeHile Ha ynpaBneHhe Ha pucKa

Cueerur Ha AtapeKTopmre Hocr4 orroBopHocrra 3a ycraHoBflBaHe il ynpaBneHue Ha

pr4cKoBere, c Kor4To ce c6nrcrea l-pynara.

O6lqoro ynpaBneHtAe Ha pilcKa e QoxycnpaHo Bbpxy rpyAHocrr4Te npr nporHo3r4paHe Ha

$uHaHcoeure na3apu v nocrvraHe MhHr4Mr43rpaHe Ha noreHqtAanHVTe orpr4qareflHu e$erru,
Kolrro Morar Aa ce orpa3ffr Bbpxy $rnaxcoailTe pe3yflTarn v cbcroflHile Ha ApyxecrBoro.
Texyulo $uHancoeure pt4cKoBe ce rgeHruQrqnpar, h3MepBar u Ha6nrcgaBar c noMor4Ta Ha

pa3flnqHil KoHTponHu MexaHu3Mr4, BbBe.qeHu, 3a Ea ce onpeAenFT aAeKBaTHr qeHh Ha

croKnre Ha iqpyxecrBoro u $opruure Ha no4AbpxaHe Ha ceo6oAHilTe ntaKBHAHT4 cpeAcrBa,

6ee Aa ce AonycKa HeonpaBAaHa KoHqeHTpaqilfl Ha AaAeH pr4cK.

YnpaeneHuero Ha pucKa a l-pynara ce ocbqecrBfiBa reKyu.lo or oneparuBHoro pbKoBoAcrBo.

. KpegrreH pncK

KpegurHrnr prcK sa l-pynara ce cbcror4 or pr4cK or $uHaHcoaa sary6a a cnyvafi, qe Kfl[eHT

ilnu crpaHa no SnHaHcoB r4HcrpyMeHT He ycnee Aa il3nbflHr4 cBor4Te AoroBopHr4 3aAbflxeHhf,.

KpegrrHrnr pncK npou3Tr4qa ocHoBHo or B3eMaHurr or cBbp3aHI nilLla, KnueHTu tA

HafluqHocril no 6aHroeil cMerKr4.

OcHoeHilre SuHaHcoBh aKTilBr Ha l-pynara ca 6aHroen cMerKil t4HBecruLl4r4 B AFnoBe BbB

B3anMHil $ongoae. KpegrreH pilcK e ocHoBHo pilcKa, npn rofiro KnreHTrre Ha l-pynara HflMa

Aa 6uAar B cbcroflH[e Aa u3nnarflT r43qflno v B o6r.{afiHo npeABrAeHhre cpoKoBe

,qbnxl4MtlTe OT THX CyM14 nO TbprOBCKl4Te B3eMaHiltl.

SanaHcoeara croftuocr Ha $nHaHcoenTe aKTnBil npeAcraBflf,Ba MaKchMarHara KpeAr4THa

eKcno3[qr4R. MarcrnaanHara eKcno3]4r-14n KbM KpeAr4TeH pncK KbM Aarara Ha orqera e KaKTo

cflerqBa:
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fpuilu Tayu llpodctcexmc AI
xou c oLtudupau Quuauc oo omve m

sa eoduuama, 3asbpwsaula ua 31.12.2020

Bcuuru cyuu ca e xu,tadu neea, ocaeH dKo He e onoeecmeuo dpyzo

Ilpran 31-12-2020 3'1.12.2019

OhHaHcoevI atTvlBvl no CCn3

[lapnvHr cpeAcrBa r eKBnBafleHTn

10

11

3 805

846

3 239

1 141

4 651 4 380

lIapu il napilqHu eKBilBafleHTu

['lapuvuure cpe,qcrBa il eKBuBaneHTil ce Ebpxar B KoHTpareHTu ]4 Qr4HaHcoBr4 r4Hcrulylllllr',

KO]4TO Ca C BHCOK KpeiqilTeH pefiTr4Hr. o6e3qeHXara Ha napilqHr4 cpeAcTBa il napulrHl4

eKBhBafleHTil e oqeHeHa Ha 6aaa 12-Naece,{Ha oqaKBaHa KpeEhTHa 3ary6a il oTpa3eBa

KpaTKOCpOr.tHilTe naEexr Ha eKcno3v+utATe. l-pynara cr{nTa, qe napr4t{Hr4 cpeAcTBa 14 nap[qH]4

eKBilBaneHTt4 ilMaT HLICbK KperqhTeH pilCK Bb3 OCHOBa Ha BbHtUHt4 KpeAUTHV perfiUffn Ha

KOHTpareHTUTe.

. nuKBr4AeH pilcK

Inxar4HrflT pt4cK e pucKbr l-pynara Aa nMa rpyrqHocn4 npr4 r43nbflHeHue Ha 3agbltxeHt4rra,

cBbp3aHu c Qt4HaHcoBure nacvlr, Kor4To ce ypexgar B napil ilnn qpe3 4pyr QunaHcoB aKT,tB.

Ilo4xogrr Ha l-pynara 3a ynpaBneHile Ha nilKBiliqHocrra e Aa ocurypr4, AoKoflKoro e

Bb3MOXHO, AOCTaTbqHO nilKBt4AHOCT, 3a Aa h3nbflHl4 3arqbnxeHnf,Ta CU, KaKTO npl,l HOpMaflHll,

TaKa u npn cTpecoBt4 ycnoBilf , 6e3 Aa noHece HenpueMnvBV 3ary6n nnv Aa HaBpeAH Ha

penyraquf,Ta cv. O6uxHoeeHo fpynara rapaHTr4pa, qe pasnonara c Aocrarbl{Ho naprqHh

cpeAcTBa npil noucKBaHe, 3a Aa nocpeu-lHe oqaKBaHr4Te onepaTilBHil pa3xoAH 3a nepHoA oT

60 4Hr,r, BKnloqrreflHo o6cnyxaanero Ha QnHaHcoeure 3a,qbnxeHul, c t43lutloqeHue Ha

noreHquaflHoro Bb3geficrBile Ha eKcrpeMHu o6crosrencrBa, Kot4To He Morar .qa 6bAar

npe,qBilAeHh.

,[oroaopHilTe naAexr Ha ShHaHcoBt4 nacilBh, BKfllot{hrerHo oL{aKBaH[ nflau]aHlAfl Ha nuxBn,

r3KnloqBau{n eSeKTa or rqoroBopeHocrt4 3a HerrpaHe ca:

3agunxeHun KbM

nepcoHafla

SanaHcoaa
croilHocr

6

,[oroaopen
napnqeH noToK

(6)

Ao3n

(1)

OrlAo2r

(5)

(6)06r.rlo: 6 (1)
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lpuuu Tayu llpodcrcexmc A,[
xoucoaudupan Quuaucoe omvem

sa zoduuama, 3asbpw6at4a ua 31.12.2020

Bcuuxu cyuu ca a xuandu neea, ocaeH aKo He e onoeecmeuo dpyeo

, na3apeH pucK

['lasapeu pilcK e pucKbr npil npoMflHa Ha na3apHilTe LleHil, Karo Kypc Ha L{yx,qecrpaHHa

BanyTa, rilxBeHu npolleHTil ilflr4 LleHu Ha KanuTafloBt4 t4HcTpyMeHTh, ,qoxoAbT Ha l-pynara unu

crof Hocrra Ha HeroBt4Te uHBecruLlt v Aa 6ugar 3acerHarh. l-lenra Ha ynpaBneHhero Ha

na3apHilR pt4cK e Aa ce KoHTponilpa eKcno3hqt4flTa KbM na3apeH pilcK B npileMnilBt4 rpaHilqul

Karo ce onrilMt4314pa Bb3Bpbl4aeMocfia.

Banymeu pucK

Karo qnno l-pynara He e u3noxeHa Ha 3HaqhreneH BanyreH pt4cK, Tbfi Karo ycryrilTe, c Kohro

l-pynara rbpryBa ca AeHoMt4HVpaHn B neBa ilnH eBpo.

Excnosuttus xau eanymeu pucrc

l-pynara uMa SnHaHcoBr4 aKTt4Br4 14 TpaH3aKq[h caMo B neBa I eBpo. llopagn Qarra, ve

Ba;tyrHr4f,T Kypc Ha reBa KbM eBporo e SuKCt4paH Ha 1.95583 fleBa 3a 1 eBpo, plrKoBoAcrBoro

Ha fpynara cMflTa, qe eKcno3vt-lv''Ta KbM BanyreH pilcK e crnHo orpaHilqeHa.

Au an u s u a rayecmeu men uocm m a

llporrl1nHara Ha BaflyrHt4n Kypc Ha eBporo cnpflMo Apyrh BanyrLt He 6u uMano eQeKT KbM 31

,qeKeMBptl 2O2O r. Bbpxy SuHaHcoeoro cbcroaHue nnv HerHVf, pe3yrlrar Ha fpynara, Tbil

Karo ro onepilpa caMo B fleBa il eBpo. Karro e nocoqeHo no-rope, BanyrHl4FT Kypc Ha reBa

KbM eBporo e QrKct4paH Ha 1.95583 fleBa 3a 1 eBpo.

lluxeeu pucK

PuroeogcrBoro oqeHFBa pilcKbr or He6naronpt4nTHa npoMsHara Ha rhxBeHure npoqeHTu

Karo Hecbu-lecrBeHil, Tbfi Karo KbM Aarara Ha orqera r Kt M 31.12.2019, l-pynara He orl{ura

n rxBoHocHt4 Qil HaHcoBl4 t4HcrpyMeHTu.

Epye pucK om na3apHu qeHu

Pncrur or He$naronpunTHa npoMf,Ha Ha crofiHocrra Ha AefloBere, npl4TexaBaHu or l-pynara

BbB B3auMHt4F t4HBecrilqoHeH SoHR il aKqtarre, rHBecrnpaHta c qen KparKocpoqHa AoxoAHocr

Ha BpeMeHHO CBO6OAHHTe napuLlHt4 cpeAcrBa.

, Paeueuue Ha deuxeuunma Ha nacueu KbM napuLtHu nomoqu npowmu'lat4u om

$uuaucoeama deiluocm
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fpuilu Tayu llpodcrcexmc A,4
xouc otudupau Quuaucoe omuem

sa zoduuama, sa6bpw6at4a ua 31.12.2020

Bcuuttu cyttu ca e xutzdu neea, oc6eH aKo He e onoeecmeno dpyzo

Perrcrpupax
KanilTan

4 059

O6r.rlo

4 059Sananc KbM 01 .01.2020

tlpoueuu e napuqHume nomoqu om QuHaHcoea deilHocm

EMt,tcrq Ha Kanrran

O6qo npoMeHu e napuqHume nomoqu 3a QuHaHcoeama
deilnocm
CanAo Ha 31.12.2020 4 059 4 059

CpaaHrreflHara hHQopMaqnf, 3a 2019 r e 6t4na

SanaHc xru 01 .01.2019

llpouenu e napuqHume nomoqu om Suxaucoea deilnocm

Er'ancuR Ha KanilTan

Perrcrpupan
KanhTaJt

O6nto

50

4 009

50

4 009

O6ttlo npoMeHu e napuqHume nomoqu 3a QuHaHcoeama
deilnocm

CanAo na 31.12.2019

4 009

4 009

4 009

4 009

Ynpaeneuue Ha Kanumana

OcHoaHara qen Ha ynpaBneHilero Ha Kanurafla Ha [-pynara e Aa ce ochrypil cra6uneH

KpeA[TeH pefiTilHr u KanilTaroBu noKa3aTefln, c orneA npoA]rnxaBauloTo QyHxqronrpaHe Ha

6ueF{eca il MaKcilMr43ilpaHe Ha crofiHocrra My 3a aKqiloHepuTe.

Fpynara ynpaBnnBa KanmraroBara cvr crpyKrypa v A r43MeHe, aKo e Heo6xogt4Mo, B

3aBilCr4MOCT OT npOMeHilTe B rKOHOMr4qeCKhTe yCnOBUfl. c Orneg nOAAbpXaHe rflil npoMnHa

Ha KanhTaroBara cr cTpyKrypa, rpynara Moxe Aa Kophrnpa u3nnau-laHeTo Ha AVB!/,AeHTU Ha

aKLll4OHepHTe, Aa il3Kynh O6paTHO co6cTBeHil aRLlAvt, Aa HaManu vnv yBeflilqh ocHoBHl4tl c14

KanilTan, no pelueHue Ha aKqroHepnre. npe3 2020 r., KaKTo h npe3 2019 r., HRMa npoMeHu B

LleI[Te, nonilTLtK]4Te nnv npoqecilTe no oTHor.ueHue Ha ynpaBneHheTo Ha KannTafla Ha

l-pynara

16. CaupaaHr4 nilqa

l-pynara e cBbp3aHo nrqe c:

. KnrcqoB ynpaBfleHcKu nepcoHan

Cmpauurla 59 om 60
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I-puilu Tayu Ilpodcrcexmc 4,4

, r r r u r r:::,"::y;:: rl:: ::"' r' ; : ; ;;
Bcuuxu cyuu ca e xunndu neea, ocaeH aKo ue e onoaecmeno dpyzo

3agunxexilflra KbM KflrovoB ynpaBfleHcKr nepcoHafl Bb3flr43ar Ha 5 xun nB (2019: 5 xrn.ns) r
npot43Tl4l{aT OT npeAOCTaBeHil .qeno3[Tr4 OT qneHOBe Ha cbBeTa Ha AUpeKTOp]4Te CbrflaCHO

Tuproacrnfl 3aKoH.

17. Cu5utnfl cneA Aarara Ha or'.{era

He ca Hacrbnuflil cb5lATVn cneg Kpafl Ha orqerHus neproA, KorlTo Aa Hanarar AonbnHhrenHlt
KopeKquil ulunu onoBecrflBaHnfl BbB $uHancoarR orqer Ha l-pynara 3a roguHara,
npilKfl loqBaula Ha 3'1 AexeMapu 2020r.

Cmpauu4a 60 om 60



froKnAfr HA HESABHCUM|4fr OAHTOP

,Qo : Axqroxephre Ha l-prilx Tayx l-lpo4xexrc A,Q

.Qoxnag Bbpxy KoHConr4gxpaH Suxaxcoe orqer

Mxexue

Hre raetpurHxMe oArr Ha KoHconrAupaHnA $uxaucos orqer Ha lpynara l-pufix Tayx Ilpo4xexrc A,Q

(l-pynara), cbcronu1 ce or xoHconn4rpaHut orqer 3a $rnaucoaoro cbcronHile rcn 31.72.2020 r. n

KoHconr4Ar4paHilf orqer sa eceo6xaarHun AoxoA, KoHconn4npaHhf, orqer 3a npoMeHure a co6creex[R

xanHTar A KoHconvAnpaHilF oTqeT 3a napHqHilTe noror-114 3a roAilHara, 3aBbpuBaqa Ha Ta3h AaTa, KaKTo

r norcHhre.flHr4Te npr4noxeHhF HbM HoHco/rvAVpaHnA QrHaucoa orr{er, BK.ntoqNTenHo o6o6uqexoro

onoBecTf, Ba He Ha 3Haq IMnre c'{eroBo AHI no nwruKn.

llo xau:e MHeHne, nprroxeH[flT KoHconuArapan $rHaucoB orqer npeAcraBf, AocroBepHo, BbB Bcilr{Kil

cbqecrBeHil acneKr[, Srnaucoeoro c]cronHhe ua lpynara xtnn 31.].2.2020 r., Hefixrre Qruaucoer
pe3ynraru or4efiuocrra la napilqHhre n noror-U4 3a roAhHara,3aBtpuJBaula Ha ra3r Aara, B cborBercrB[e

c Mex4yxapoAHilre cqeroBoAH14 craHAaprh, nprerr or EeponeficKnrr cbto3.

Ocnoaanue ga uzpa3naofle Ha MHeHue

Hre uaatpu.l4xMe Hauhf, oAxr B crorBercrBhe c Mex4yxapoAHHre oArropcx14 craHAaprr (MOC). Haurrre

oTroBopHocTh cbr.nacHo Te3h cTaHAapTh ca onilcaH]4 Aon]rHrTenHo B pa3Ae.na oT Hauhfl AoKnaA

OrroaopHocrx Ha oAhropa 3a oAilra Ha KoHconhAupa+ne $rxaucoa orqer. Hre cMe He3aBhcHMrl or
lpynara fpuiaa Tayx flpo4xexrc M B cborBercrBre c Mex4yxapoAHrn eruqeH KoAeKc Ha

npoQecrouanHilre cqeroloAnrent (exnnvrreaxo Mex4yxapoAHr4 craHAaprh 3a He3aBxchmocr) xa

Cteera 3a Mex(AyHapoAHr,r craHAaprh no errKa 3a cqeroBoArarenra (Ko4eKca Ha CMCEC), 3aeAHo c

errqHilre u3ucKBaHnA Ha 3axosa 3a He3aBhcr4narn SrHaxcoB oAr4r (3HOO), nphnoxhMl4 no orHouJeHxe Ha

HauJr4fl oAr4T Ha KoHcon[ArpaHrn QnuaHcoB orqer e Stnraprn, Karo Htae h3nbrHr4xMe I Haurlre Apyr[
erhLtHH orroBopHocrh B cborBercrBre c r3rcxBaHrflTa xa 3HOO r Ko4exca xa CMCEC. Hue cvrtame, ue

oAl4TOpCKrTe AOKa3aTe,nCTBa, KOHTO no.nyqHXMe, Ca AOCTaTbqHU h yMeCTH14, 3a Aa OCHTpf,TOCHOBaH14e 3a

HAUETO MHEHTE.

Knpqoau odumopcxu abnpocu

Knpqoar oAhropcxt4 Bbnpoo4 ca re3h Bbnpoo4, Kor4ro cbrracHo Hauara npoQecuoxanHa npeqeHKa ca

6unn c xail-ronRnna 3Hat{rMocr npr oAxra ua $rxaHcoBr4n orqer 3a rexyr4hn nepuoA. Tear atnpocn ca

pa3rneAaHr Karo qacr or Haurn oAr4T Ha QrxaHcoeun orqer Karo qflno x $optnmpaxero Ha HauJero

MHeHhe oTHOCHO HerO, KaTO Hile He npeAocTaBnMe oTAeIHo MHeHre oTHocHo Te3h Bbnpocl4.

I-pr,rin Tayx npo&(exrc A,(, KoHconr4rpaH OhHaHcoB orqer KIM 3L.L2.2070 Crp. 1/6
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Oqexxa r npeAcraBRHe Ha reKyull4 Qrxaxcoar arrurn

l-pynara ort{ura regyull,t $ruaHcoar aKrtaBr4 a , B rash o6nacr Hauilre oA]4TopcKrl npoqeAypl4 ,

i pa3Mep Ha 3 805 xvn. nB., xoero npeAcraBrrBa 82 , sxnloqrxa pa3rnexAaHe I oqeHKa Ha HanpaBeHufl

, %o ot axrHBt4Te. l-pynara or.{]4Ta re3]4 axrhBr4 no , or rpynara aHanv3 Ha rHBecrht{t4hre B ApyrH

, anpar"4rreacroilHocraneqan6ara nnuzary6ara. r TeKyulH $rxaucoer aKTnBV, rrxHara oqaKBaHa

, OqeHxara Ha reKyu.U4Te $uHaucoar axrhBr,r e Bt 3BpaqaeMocr; cpaBHflBaHe Ha il3no.n3BaHnTe 3a

: Bb3npreTa KaTo K.n|oqoB oAl4TOpCKh Bbnpoc : qenHTe Ha oqeHKaTa cTol4HocTl4 Ha HHBeCTrql,{nrec

: nopaAil cneqrQuxara Ha npoqeca Ha oqeHnBaHe : Korl4poBKt4re sa EOE B Kpar Ha orqerHhn nephoA 14

, no cnpaBegrBa croilHocr, xofiro cbAbpxa Hai{anoro Ha cneABaqara toAAHa; nperneA h

: onpeAeneHa cTeneH Ha HechrypHocT 14 i OqeHKa Ha nb/lHoTara t4 yMecTHocrra Ha

, cy6exilauocr. : onoeecrRaaHhnra BbB QrHaHCOern oTqer Ha

| taHBecrrqhrre ra rnQoptvtau'rnTa orHocHo

np}rna ra Hhre cqeToBoAHh nonvTy.Ktl. _-J

frpyeu ebnpocu

Kouconu4urpauun QrxaHcoB orqer Ha l-pufin TayH l-lpo4xexrc A..Q 3a roAhHara, 3aBbpuBal4a Ha 31

AexeMBpr4 ZO!9 r., e oAhrilpaH or Apyr oAilrop, xofiro e n3Aan o$tropcKt4 AoKnaA c Hervro4nQuqrpaHo

MHeHile orHocHo ro3l,l KoHco/ll4AHpaH orqer c 4ara 10 roan 2020 r.

floxnag Bbpxy Apyrn npaBHH 14 perynaTopHl.l 1,131'lcKBaHnn - f o$uueH goxnaA 3a

flefiHocrra

B 4ontauenile Ha Hau1rre orroBopHocrtl A AoKnaABaHe cbrnacHo MOC, no orHoueHre Ha AoKnaAa 3a

4efiHocrra, Hhe H3nb/tHt4xMe u npoqeAypr4re, 4o6aeexr KbM t43t4cKBaHilre no MOC, Tesh npoqeAypl4

Kacasr npoBepKt4 3a Harilr{hero, xaKTo h npoBepxr na $opnnara il cbAbpxaHhero Ha ra3H Apyra

raH$opnaqran c Llen Aa Hr noAnoMorHar BbB Qoptuupaxe Ha craHoBl4ule orHocHo roBa Aann Apyrara

rn$oprvraqrn BK.nor{Ba onoBecrsBaHnlra n AoKnaABaHrHTa, npeABHAeH[ I [naea ce,qnna or 3axoHa sa

cqeroBoAcrBoro, npunox(rnn a 5tn raprn.

Cmauoeut4e sbe spbst1 c qn. 37, dtt.6 om Saxasa sa c'lemaegdcmsoffio

Ha 6aaara Ha il3BtpuJeHure npoqeAypl4, Hauero craHoBhu{e e, qe:

o klxooprvraqHHTa, BHroqeHa B,a,oKnaAa aa 4efixocrra aa QrxaHcoBaTa roAYlHa, 3a KoflTo e u3roTBeH

KoHcon14AhpaHrnr QrxaxcoB orqer, cborBercrBa Ha KoHconhAhpaHHf, Qrxaxcoo orqer.

o loxaa4tr ra 4efixocrra e l43rorBeH B cborBercrBne c i43l4cKBaHrRTa Ha haea ce4naa or 3axoxa sa

cqeroBoAcrBoro.
. B AexaapallHFTa 3a KopnoparHBHo ynpaBneHue 3a $uHaucoaara roAHHa, 3a xosro e h3rorBeH

KoHconilArpaHrn QrxaHcoB orqer, e npeAcraBeHa h3hcKBaHara cbraacHo l-nasa ce4ma or3axoua

3a cqeroBoAcrBoro ra ,14. 100 (n), an. 8 or 3axoHa aa ny6arvnoro npeMaraHe Ha qeHHh KHrxa

rH$opmaqun.

tprfi H TayH npopfi eKrc Afl, XoraorrAlparr Orrrt.oeoT.]eTKbM31.12. LIp. ZIO
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Cmanoauul€ sbo epbsKo c qtl, L0Afu), an. 70 6bo ept,l,<d c qn. 7AA H, afi. 8, m. 3 u 4 om SaxoHa

so ny1nuwxomo npednaadH€ Ha qeHHu K*wxa

Ha 6aga Ha r3Bbpu1eH[re npoqeAypu u Ha npu4o6rroro no3HaBaxe r paa6rpaHe Ha 4eilHocrra ua

l-pynara I cpeAara, B KoFTo ro pa6orr, no HauJe MHeHHe, onhcaHrero Ha ocHoBHl,tre xapaKrepHcrl4Kh Ha

cucreM1are 3a BbrpeueH KoHrpon h ynpaBneHhe Ha prcKa ua l-pynara BbB Bpb3Ka c npoqeca Ha SruaHcoeo

orr.tilTaHe, Koero e qacr or AoKnaAa aa 4efiuocrra (xaro e/teMeHT or cbAbpxaHuero Ha Aexnapalunra 3a

KopngpaTt4BHO ynpaBneHHe) ra fanQOprvfaqunTa no qI. 10, napafpa$ t, 6yxan "8", "f", "e", t'3" H "14" OT

,Qrapexrraa 2OO4/25/EO Ha EeponeficKilf napnaMeHr r Ha Ctaera ot 27 anpun 2004 ro4uxa orHocHo

npeAnoxeHilRra 3a noulbulaHe, He cbAlplKaT cnyqa14 Ha cbqecTBeHo HenpaBnnHo AoKnaAEaHe.

Apyea uH*opwotlul, pqs/tuttHo om KoHconudupoHun $uuancaa omltem u odumopcKufl do*nsd

ebpxy Heeo

prrxoeo4craoro Hoct4 orroBopHocr 3a Apyrara rax$opnnaqrn. flpyrara rHQopruaqrn ce cbcrol'l or AoKnaA

aa 4efiuocrra, il3rorBeH or pbKoBoAcrBoro cbrnacHo [lasa ce4nna or 3axoxa 3a cqeroBoAcrBoro, Ho He

BK.fltoqBa KOHCOIilAhpaxrn QuuaxcOB OTqeT r HaUHR OAl,lTopCKl4 AOKnaA Bbpxy HerO.

Hauero MHeHile orHocHo KoHconmAnpaxrn QuxaHcoB orqer He o6xaaqa Apyrara raxQopruaquf, H Hl4e He

h3pa3flBaMe xaKBaro u Aa e $oprvra Ha 3axrloqeHile 3a cilrypHocr orHocHo Hefl, ocBeH aKo He e H3pHt{Ho

nocor{eHo B AoMaAa HV n AO CTeneHTa, Ao xoRTo e nocoqeHo.

Bta aptsxa c Hauilf, oAt4T Ha KoHconl4Ahpaxun QruaxcoB orqer, Hauara orroBopHocr ce cbcroH B ToBa Aa

npoqereM Apyrara r,ruQoprvraqran h no ro3h HaqhH Aa npeqeHuM AanH ra3h Apyra nuQopmaqrn e e

cbu{ecrBeHo HecborBercrB}re c KoHconnAt4paHVA QrHancoe orqer hnh c HauJnre no3HaHl4R, npr4o6rru

nO BpeMe Ha OAhTa, AnA nO Apyr HaqHH l43r,rlelKAa Aa ClrAbpxa CbUIeCTBeHO HenpaBilnHo 4Oxaagaaxe. B

cnyvail qe Ha 6asara xa pa6orara, KoRTo cMe u3Bbptunnv, HVe AocrilrHeM Ao 3aKntoqeHHe, qe e HanHqe

cbqecrBeHo HenpaBhnHo AoKnaABaHe B ra3h Apyra rnQopruaqrf,, or Hac ce la3ucKBa Aa AoKnaABaMe ro31'l

Qaxr.

HRrvrarue Kat(Bo Aa AoMaABaMe B ToBa orHoueHhe.

OrroaopHocTu Ha plrxoBo&cTBoTo 3a KOHcoruryuqa*nf, SrxanCoa oTqeT

Ptxoso4craoro Hoch orroBopHocr 3a 13rorBflHero h AocroBepHoro npeAcTaBRHe Ha ro3rl KoHconhAHpaH

Qrxaucoa orqer B cborBercrBl4e c Mex4yxapoAHrre cqeroBoAHt4 craHAaprr, npt,terr or Eaponeficxranr

cblo3 14 3a raKaBa crcreMa 3a BbrpeueH KoHrpo/r, KaKBaro pbKoBoAcrBoro onpeAenr xaro seo6xoAhMa 3a

ocrrypnBaHe r43rorBsHero ua $rxaHcoBr orqeril, KoHTo He cbAbpHar cbqecrBeHl4 HenpaBilnHr

orr{r4TaHuf,, He3aBhct4Mo Aan14 Abnx(aq]4 ce Ha H3MaMa l4nr rpeuKa'

npr narorenHe Ha KoHcony,hupa{ufl $rHaxcoa orqeT ptKoBO,a,CTBOrO HOCI4 OTTOBOpHOCT 3a OqeHRBaHe

cnoco6socrra xa [pynara Aa flpoAbnxra 4a $yHxr.paoHnpa xaro 4eficraaulo npeAnpHRrre, onoBecraaaitxu,

Koraro roBa e nprnoxrMo, Brnpoo4, cBbp3aHil c npeAnonoxeHrero sa 4eficraaqo npeAnphnrtae h

usnoagaafixh cr{eroBoAHara 6asa Ha ocHoBara Ha npeAnono}KeHilero sa 4eficraaulo npeAnpHHTIe, ocBeH

axo pbKoBoAcrBoro He Bb3HaMepnBa Aa ntxlnAnpa l-puilH TayH I-lpo4xexrc A.Q unv Aa npeycraHoEl4

4efiHOCrra My, niu aKo pbKoBoAcTBOTO Ha npaKTuKa HnMa Apyra anTepHaThBa, ocBeH Aa nocTbnx no To3h

Haqil H.

fphiH TayH npoAxexrc AA, KoHconhAhpaH Orr.r!gq!.., "I, J1:11'28 Crp. 3/6
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,nnqara, HaroBapeHh c o6qo ynpaBneHhe, Hocf,r orroBopHocr 3a ocbqecrBfiBaHero Ha HaA3op HaA

npoqeca no QrHaucoeo orql,lraHe xa [pynara.

OrroaopnocTr Ha OgnTopa 3a off,HTa Ha xOHCOrll4flHpaHtan SunaxcOa O?qeT

Haurre qenI ca Aa nonyqilM pa3yMHa creneH Ha chrypHocT orHocHo roBa AanH KoHconhAl4paHhfl

$rHaucoa or'{er Karo qsno He cbAbpxa cbqecrBeHta orKnoHeH[H, He3aBilcl4Mo Aann Abflxaqlt ce Ha

h3MaMa lanil rpeuJKa, h Aa [3AaAeM oAr4ropcKr AoKr.aA, xoilro 4a BK/rloqBa Haulero MHeHhe. Paayrurara

CTeneH Ha CHTypHOCTe BTCOXa CTeneH Ha C14rypHOCT, HO He e rapaHlll4n, qe OArT, Ll3BlrpUeH B CbOTBeTCTB[e

c MOC, BVHarn u{e pa3Kpr4Ba cbulecrBeHo orKroHeHr4e, Koraro raKoBa cbu{ecrByBa. OrxaoxeHrRTa Morar

Aa Bb3Hr4KHar B pe3ynrar Ha h3MaMa unil rpeuKa h ce cqnrar 3a cbqecrBeHta, axo 6r uorno pa3yMHo Aa

ce oqaKBa, qe Te, caMocroflTenHo 14nt4 KaTo cbBKynHocT, qe oKaxaT BnvnHne Bbpxy hKoHoMrqecKhTe

peueHrs xa norpe6rrenvre, B3eMaH14 Bb3 ocHoBa Ha ro3r,t KoHconHAltpaH QruaxcoB orqer.

,[,ontauureaau getailnu 3a Haulara orroBopHocr ca h3roxeHla a Ipnnoxeuhe KbM Hacronlrlrf, AoKnaA

Perucrpupax oAr4rop:

Huxonail flortaH.{ea

.[ara: 16 anpnn202L.
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nPHflOX(EH14E t{bM fl,oxnag Ha

$nxancor orqer ua l'prafin TaYn

HeSaBHCl4Ml,tfl Ofl I4TOp Bbpxy XOHCO,IHAHpaHnn

llpogxexrc Afl SaZAZA r

Omeoeopaocmu Hd odumopo aa odumu Ha KaHconudupauun $uuaucoe omqem

Karo qacr or oAhra B clorBercrBre c MOC, Hhe H3non3Barvre npoQecroHanHa npeqeHxa h 3ana3BaMe

npo$ecuoHareH cxenrhqr3bM no BpeMe Ha qenrfl oA14r.

Hre ctu.1o raxa:
. uAeHilohq[paMe x oqeHFBaMe prcKoBere or cbqecrBeHh orKnoHeHrfl B KoHcon]4AhpaHun

SrHaxcoe orqer, He3aBrchMo ,a,anh Atnx{aulx ce Ha [3MaMa Hnr rpeulKa, paapa6oraaMe h

il3nbrHf,BaMe OAhropcKN npoLleAypr4 B orroBop Ha re3H pl4CKOBe il nony'{aBaMe oAhTopcxl4

AOKa3aTencTBa, Kol4TO Aa Ca AOCTaTbi.tHh H yMecTHH, 3a Aa ocrrypnT ocHoBaHile 3a HaueTo MHeH,le.

Pucxtr 4a xe 6t4e pa3KpHro cbulecrBeHo orKnoHeHre, Koero e pe3ynrar or h3MaMa, e no-Bl,lcoK,

orKo/rKoro pr4cKa or cbqecrBeHo orK/roHeHtae, Koero e pe3ynrar or rpeuKa, ruil xaro H3MaMara

Moxe Aa BKnloqBa railso cnopa3yMflBare, Qaau:uQilqrpaHe, npeAHaMepeHh nponycKh,vt3flBne+Vl

3a BlBelKAaHe Ha oAllropa a sa6nyx4eHre, KaKTo ra npexe6perBaHe r/lh sao6rxannHe xa

BbrpeuJH14f, KOHTpOn.

. noryr{aBarvre pa:6rapaHe 3a B}TpeuHhfl KoHTpo.n, ilMatq orHouleHile KbM oAilTa, sa 4a paepa6orrrut

oAhropcKr4 npoqeAypr4, Kor4ro Aa ca noAxoArrqh npil xoHKperHhre o6cronreacrBa, Ho He c Llen

il3pa3gBaHe Ha MHeHtae orHocHo eQexrranocrra Ha BbrpeuHhn xoHTpon ua lpynara.

. oqeHsBaMe yMecTHocfia Ha 143nor3BaH14Te CqeToBoAHl,l nony'TAKA il pa3yMHOCTTa Ha CqeToBoAHl'lTe

npr6nnarrerHu olleHKu H cBbp3aHt4Te c rfx onoBecrflBaHrR, HanpaBeHr or pbKoBoAcrBoro.

o AOCrrraMe Ao 3aKnloqeHile oTHocHo yMecTHocTTa Ha u3non3BaHe oT cTpaHa Ha pbKoBoAcTBoTO Ha

cqeroBoAHara 6asa Ha ocHoBara Ha npeAnonolxeHrero sa 4eilcraaqo npeAnpunrvle v, Ha 6asara

Ha nonyqeHhTe oAilTopcKl4 AOKa3aTencTBa, oTHocHo ToBa AanA e Hanhqe cbu{ecTBeHa HecHrypHocT,

orHacgqa ce 4o ct6urAA v1tu ycnoBAA, xorro 6rxa Mornn Aa nopoAflr 3HaqrrerlH14 gbMHeHrH

orHocHo cnoco6xocrra xa [pynara Aa npoA]nxu 4a QyHxr-paoHIpa xaro 4eilcraaqo npeAnptA+rve.

Axo ure AocTilrHeM AO 3aKnoqeHile, qe e Ha.nIqe cbulecTBeHa HechrypHocT, oT Hac ce h3HcKBa Aa

npl4BneqeM BHrMaHile B oAl4TOpCXl,1fl CU AOKnaA KbM cB]p3aHuTe c Ta314 HecHrypHocT

onoBecrflBaHHF B HoHco/rvAApaHnA Qrnaxcoa orqer H.rrh a cnyvail qe re3h onoBecrf,BaHhR ca

HeaAexBaTHi4, Aa rvro4rQrrlraparvre MHeHheTo cn, Hau:rre 3ax/ltoqeHilR ce ocHoBaBaT Ha

oA1ropcxilre AoKa3arencrBa, noryqeHil Ao Aarara Ha oAhropcxrn Htt AoKnag. St4eqra ct1ntue

unv ycnosvl1 o6aqe Morar Aa craHar nphqrHa l-pynara Aa npeycraHoer Syxxr-luoHHpaHero ch xaro

Aeilcrea u-lo npeAnptanrile.
. oqeHnBaMe qflnocrHoro npeAcraBFHe, crpyKrypa u cbAbpxaHt4e Ha KoHconuAhpaHrn $rxaHcoe

orqer, BK/tloqnrenHo onoBecrrBaHnflra, a4 Aanh KoHconnAupaHAA Qrnaxcoe orqer npeAcraBf

crogU_lilTe B ocHoBara cAenKil u ct6nrua no Haq14H, xofiro nocrrra AocroaepHo npeAcraBRHe'

Hre xonnyurKhpaMe c rilqara, HaroBapeHil c o6rL1o ynpaBneH[e, HapeA c ocraHa.IrHTe Bbnpocl4,

n/laH[paHilg o6xear I BpeMe Ha r3nbaHeHue Ha oAura u cbqecrBeHhre KoHcraraqhh or oAnra'

BKflrortrre.flHo cbul,ecrBeHr HeAocTartqh BbB BbTpeUHrfl KoHrpo/|, Kot4ro uAeHIa$rqrpame no BpeMe

Ha 143BbpuBaHHf, OT HaC oA14T.

Hre npe4ocraBflMe cbul,o raKa Ha rilqara, HaroBapeH[ c o6qo ynpaBneHue, H3f,B.neHHe, qe cMe

v3nbn{unu nphnoxHMhre eT14qHh vlgvlc(Bar{nf, BbB Bpb3Ka C He3aBhc]4MocTTa h qe qe KoMyH14KhpaMe

fphiH TayH npoAxexrc Ar0, KoHconhAhpaH OhHaHcoB orqer KIM 37.72.2020 Crp. 5/6

CoOr,rf,, x.x. fEO Ml,1,nEB, yn. l-EO Mt'1/lEB No 15, an. 10
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c Tflx BcilqKh B3at4MoorHouJeH14fl v Apyrv Bbnpocl4, xo]4To 614xa MorrH pa3yMHo Aa 6bAaT pa3rnexAaHH

KaTO rMaUlH OTHOUeHTe KbM He3aBlo4MocTTa Hh, a KoraTo e nphnox(l'1Mo, 14 cBbp3aHhTe c ToBa

npeAna3HI MepK]4.

Cpe4 etnpocrre, KoMyHt4KrpaHil c nuqara, HaroBapeH[ c o6qo ynpaBneHue, Ht,te onpeAerflMe re3t,t

Bbnpocg, Kot4To ca 6nnn c safi-ronRana 3HaqHMocr npla oArra Ha $uuaucost4fl orqer 3a reKyulttfl nep[oA

t4 Kot4To c/leAoBarerHo ca K.noqooh oAr4TopcKr4 Blnpocr. Hile on[ceaMe re3h Bbnpoch B HauJ]lR

oAl4TOpCKl4 AOKnaA, OCBeH B C/ryqauTe, B KOHTO 3aKOH r4rll4 HOpMaTTBHa ype46a Bb3npenflTcTBa

ny6luvxoro onoBecrflBaHe Ha r,rH$opMaqilR 3a ro314 Bbnpoc l,t/lt4 Koraro, B l43xntoqHTenHo peAxr

cnyeaz,, Hile peuJrlM, qe AaAeH Bbnpoc He cneABa 4a 6t4e KoMyHl,tKt4paH B Haur4fl AoKnaA, rufi xaro 6r
Morno pa3yMHo Aa ce oqaKBa, ve ue6aaronpunrHr4Te nocneAcrBl4n or roBa 4eicrare 6uxa aagauwnnu

nor3HTe or rneAHa roqKa Ha o6qecraeHnR uHTepec or ra3h xoMyHIKaqhF.

fpniu Tayx npoplKe(rc M, KoHconhArpaH OhHaHcoB orqer kbM 37.72.2020 Crp. 6/6

CoQrn, x.x. fEO Ml4.nEB, yn. l-EO MhflEB No 15, an 10
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e- m a il : ni bos@ni bos.net
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I-puilu Tayu llpodcrcexmc A,\
foduuteu xoncoludupau dox,tad sa defiuocmma

ea eoduuama, 3a6bpw6at4a ua 31 .12.2020

roEruEH ](OCOnilEilPAH IOKIM 3A EE]4HOCTTA

3a ro4nuara, 3aBbptuBau-la Ha 31 .12.2020

Hacronquf,T roAr[UeH .qoKnag 3a AefiHocTTa Ha ,,l-pnfiH TayH llpogxerrc" A,E (l-pynara)

npeACTaBF KOMeHTap v aHann3 Ha $uHanCOeure oTqeTl4 tA Apyra Cbu-lecTBeHa

t4HSopMaLlhF orHocHo SrHaHcoBoro cbcroeHile il pe3ynrarilTe or.qeliHocrra Ha fpynara.

TorI cugupxa ilH$opMaqunTa no qn. 39 or 3axoHa 3a cqeroBogcrBoro, qn. 100H, an.7 or

3axoHa 3a ny6nilqHoro npegnaraHe Ha qeHHu KHrxa (SnnL[K), KaKro t4 flpilnoxeHilf, Ne10

14 Ne1 1 ruru qn.32, an.1 , r.2 u 4 or Hape,q6a Ne 2 Ha KoMt4ct4nra 3a SunaHcoa HaA3op. .

l. O6ula uHQopMaLlvA 3a 3a HKoHoMl4qecKara rpyna

OrHaHcoenqT orqeT Ha rpynara fpuita Tayn l-'lpoAxeKrc A.[ (,,1-pynara") 3a rogmHara,

npnKnpqBau-la Ha 31 Aexeruapw 2019 r., e oAo6peH 3a r3AaBaHe cbrnacHo peuJeHile Ha

Cuaera Ha EilpeKropt4re or 13.04.2021 r.

l-pr,rnH TayH l-lpoAxeKrc" A[ /gpyxecrBo Mahtale aKllt4oHepHo ApyxecrBo, yqpe.qeHo npe3

2018 r., perrcrpupaHo B TbproBcKr4fl perilcrbp c E1AR205385406, cbc ceAanuule r a,qpec

Ha ynpaBneHile Sunrapun o6nacr CoQnn, o6r.rluHa CtonuvHa, rp. Co$nn 1000, p-H

Tpraa4rqa yn. ,,Tpu YuJtl" Ns 64.

B npe41l1era Ha AefiHocr Ha Apyxecraoro-[Iafira Bfln3a noKynKa Ha He,qBtaxt4Mt4 ]4MorH 3a

crpoilTencrBo, npeycrpoffcrBo, npenpo4ax6a, or,qaBaHe noA HaeM v nv3vHr; ynpaBneHue

il noAApbxKa Ha He.qBil111HMV a MorV il cBbp3aHaTa c rnx ran$pa6TpyKTypa.

Kurrlt 31 AeKeMBpt4 2020 r., aKLlt4oHepilTe na n[pyxecreoro-MafiKa ca:

flnnoeo Epofi aKqhx Houunanxa crofrxocrArqr onepu/Cu4pyxH 1,1 qH

235 Holdings Limited

Epyru
Bcta.rxo 100.00% 4 059 000

qacr14e

15.29%
84.71o/o

620 763
3 438 237

xHn.nB.
621

3 438
4 059

Kurvr 31 .12.2020 r. cneAHilTe aKqiloHepil npilTexaBar HaA 5 Ha CrO Or aKlll4t4Te c npaBo Ha

rnac B ,,|-pniln TayH llpopxexra" py[i

. 235 Holdings Limited - npilrexaea 15,29o/o or rnacoBere B o6uloro cb6paHre Ha

,[pyxecreoro

oflpyxecraoro-Mafi Ka He npurexaBa co6crBeH]4 aKql414'

fpuua TayH [lpogxerrc A.4 HMa eAHocreneHHa cilcreMa Ha ynpaBneHue cbc CbBer Ha

A[peKTopr4Te or rpilMa L{neHoBe. Puroeo4crBoro Ha ApyxecrBoro-Mafira e fluqero Ha

cueera Ha AilpeKTopr4Te uMa cneAHilrr cbcraB KbM 31.12.2020 r.:

Cmpauw4a 3 om 60
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fpuilu Tayu llpodacexmc A,[
foduweu xoncotrudupax doxnad u defixocmma

sa eoduuama, 3asbpw*at4a ua 31 .12.2020

1. ErraaHyena CrouonsroBa - llpegcegaren Ha C[;
2. MuneHa ulanragxnnH - 3aM. npegcegaren Ha CE;

3. An6ena Xeneaa - qfleH Ha C[ u LAen.lupeKrop.

ManAanr Ha CbBera Ha Ar4peKropure il3l4qa Ha 25.10.2021. flpyxecrBoro-Maftxa ce

npeAcTaBnflBa oT Erraanyena lzleen[Hoaa cToMoHFKoBa- llpe,qcegaTen Ha CA.

Cpe4Ho cnt4cbqHilflr 6pofi Ha nepcoHana B ApyxecrBoro-MafiKa 3a 2020 r. e 4

cryxrrenu (2019 r..4).

PerynaropHa paMKa

flpyxecreoro-ruafira e ny6nrvHo no cMucbna Ha qn.110 or 3axoHa 3a ny6nuvHoro

npeAnaraHe Ha qeHHH KHilxa (3nnq0 14 e BnilcaHo B perilcrbpa, Bo,qeH or Kouucuf,Ta 3a

QuHaHcoa Ha43op (l(OH).

Kanrranur Ha l-pr4fin Tayx llpogxexrc A.[ e B pa3Mep na 4 059 000 ne., pa3npeAeneH B

4 059 000 6pon o6ilrHoaeHn noilMennu 6eauanr4qHu aKqhu c npaBo Ha eAuH mac il c
HOMilHaflHa CTOfiHOCT 1 nA. BCflKa eAHa.

Axquure Ha ,qpyxecrBoro-MaftKa ca AonycHaru Ao rbproBilfl Ha perynhpaH na3ap -
,,Sunrapcxa Son4oea 6opca" A.[ c 6opcoa ro,q GT2.

l.Grpyxrypa Ha rKoHoMl,rqecKara rpyna

1.1. flpyxecrao-uaixa
Toaa e ApyxecrBoro, Koero KoHTponilpa eAHo ilflr4 noBeqe Apyru ApyxecrBa, B Kor4To e

uHBecr[pano. [lprrexaBaHero Ha KoHTpofl o3HaqaBa, qe uHBecruropbr e u3floxeH Ha, vntA

ilMa npaBa Bbpxy npoMeHnilBara Bb3Bpbu{aeMocT oT HeroBoTo yL{acTue B ApyxecTBoTo, B

Koero e [HBecrilpaHo, KaKTo vt nua Bb3MoxHocr Aa oKaxe auageficreue Bbpxy pa3Mepa Ha

Ta3il Bb3BpbUJaeMOCT nOCpeACTBOM CBOUTe npaBOMOrJ.[4fl Bbpxy npeAnpherilero, B KOeTO e

14HBeCThpaHO.

flpyxecreoro-ruailra fpvha TayH ['lpogxexrc M e 6unrapcKo Apyxecreo. flpyxecrBoro -
rraaftxa HeMa perucrpr4paHil KnoHoae nlunw npeAcraBr,lTencrBa B crpaHara nnv vyx6mHa.

1.2. fiuqepno ApyxecrBo

,[uqepuo ApyxecrBo e raKoBa ApyxecrBo, r4flr4 Epyra $opnaa Ha npeAnpvf,Tne, Koero ce

KoHTponr4pa AilpeKTHo vnv rHAhpeKTHo or,qpyxecrBoro - uailxa.

fluulepHrre .qpyxecrBa ce KoHconilA]4par or Aarara, Ha Kof,To e$exrneHuflT KoHTpofl e

npu,qo6nr or l-pynara, v cnvpar Aa ce KoHcoflil,qnpar or Aarara, Ha Kof,To ce npileMa, qe

KoHrponbr e npeKpareH r e npexBbpneH usBbH l-pynara. 3a rsxuara KoHco.nnAallufl ce

npr4nara MeroAbr Ha nbflHaTa KoHconilAaqt4n.

Cmpanu4a I om 60
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lpuiln Tayu llpodcrcexmc A,\
I-oduweu xoucottudupau dowad sa deitxocmma

sa eoduuama, 3asbpw6au4a ua 31.12.2020

Kru 31 .12.2020 r. ApyxecrBoro MafiKa ynpaxHnBa KoHrpofl no nvHVf, Ha npf,Ko yqacrhe

(Haa 50%) B KantaTaflHTe Ha cne,qHoro,qbu.lepHo ApyxecrBo:

llpoqexr na
npHTexaH1,lefluqepno ApyxecrBo

l-puiln [,4HaecrMuHT npoAxeKTC
llpnx nprrexaren
fpuun TayH l-lpoAxeKrc

l-prafin lzlHeecrrvruHr IpogxeKrc EOOE e 6unrapcKo ApyxecrBo yqpegeHo npe3 2019r.,

perilcrpr4paHo B Tuproacrufl perrcrbp c Et/K 205714809. llpeguerur Ha AefiHocr Ha

l-pr,rilH [zlHeecr]vluHT npogxeKrc EOOI e crpo]4rercrBo Ha HeABuxr4Mkl r4Moril; noKynKo-

npogax6a Ha He,qBilxr4M14 14Mon4; ynpaBneHile Ha He,qBrxhMH 14Moru; npeAocraBeHe Ha

ycflyfl4, cBbp3aHil c ynpaBneHileTo Ha HeABuxkrMrl r4MoTtA v cTpot TencTBoTo; TbproBrle cbc

cTpoilTenHu MaTepvanv; apxilTeKrypH14 u NrcafiHepcKl4 ycflyril 14 KoHcynratpAt[;

npr4o6r4BaHe, ynpaBneHhe r noKynKo-npogax6a Ha yqacrvfl B 6unrapcrn h qy4qecrpaHHLl

ropl,lAt4qecKil flr4qa; npilAo6ilBaHe il ilHBecrvlqvn B qeHHu KHuxa v trpynA QuxaHcoeu

t4HcrpyMeHTH; t4HBecrkr-1,14 B 6unrapcru h LryxgecrpaHHn KoneKTklBHt4 t4HBecrilqt4oHHt4

cxeMu, AoroBopHt4 $ongoee v Apyril ilHBecrur-1,roHHt4 SoHAoee; crpareruqecKo t

ynpaBneHcKo KoHcynTupaHe, ynpaBneH[e Ha npoeKTu; KoMt4cl4oHHt4 cAenK[; BbTpeulHo ]4

BbHuJHorbproBcKa AefiHocr, TbproBcKo npeAcTaBilTencrBo h nocpeAHilqecrBo, KaKTo 14

BcFKa Apyra cronaHcKa AellHocr, He3a6paHeHa or 3aKoHa. B cnyvail qe 3a HrKof, or

nocoqeHure AetIHocrr4 ce r43r4cKBa flilLleH3, perucrpaqhc u r.H., cbulara u-le ce

ocbu.lecrBFBa cneA nonyqaBaHero My.

Pesynmamu om deitnoc mma

l-1pea 2020 r. "l-pufiH TayH llpogxerrc" M ce e npilA'bpxan KbM ocHoBHhre Llenh Ha

cBoeTo cb3AaBaHe, a nMeHo Aa ocrrypeBa: HapacTBaHe crofiHocrTa Ha hHBecTuql4[ra 3a

cBoilTe aKq]4oHepil Ll B]4coKa TeKyu.la AoxoAHocT 3a Tf,x, npo3paqHocT B ynpaBJleHileTo Ha

l-pynara, 3au.lilTa Ha aKqiloHepHilTe npaBa il paBHonocraBeHo rperupaHe Ha BceKh

aKquoHep. 3a nocrnraHe Ha re3t,t ocHoBHr4 Llen]4 e HacoqeHa qnnara oneparhBHa gefiHocr

Ha l-pynara, HaMrpaula il3pa3 B 14HBecrilr-l4oHHara u noflurrKa. Ynpaannaau.lilTe

il3rpaxqar hHBecrilqr4oHeH noprQeftn or raKilBa SuHaHcoev aRTVBIA, Kot4To Aa orroBapflT

Ha cneAHuTe KpilTepuil:

ocilrypfl BaT BLlCOK AOXOA;

IMar 6upsa nrKBhAHocr:

rMa Bb3MOXHOCT 3a rf,XHara reKyu.la unil nepilo.ql4qHa oqeHKa;
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lpuilu TaYu IlPodcrcexmc A,4
loduueu xouconudupau doxaad sa defiuocmma

ea zoduuama, 3a6bprusat4a ua 31.12.2020

YnpaennaaulilTe Fpynara KoHTpOIlt4par cTporo pa3Mepa Ha 3aAbflxeHuf,Ta u B3eMaHUf,Ta'

Karo ce crpeMflT cbl11rre Mt4Ht4ManHo Aa BnurflT Blrpxy croftHocrra Ha coocrBeHilf, My

KanilTan.

l-pynara 3aBbptxBa 2O2Or. c neqan6a B pa3Mep Ha 310 xhn.ne., cnpsMo neqan6a 278xnn

nB. 3a 2019r.

EanaHcoeara crofiHocr Ha aKTuBilre Ha l-pynara e B pa3Mep Ha4652 xl4rl.nB., cnpf,Mo 4

382 xran.nB.3a2019r. Bcexu eAilH eneMeHT OT Ttlx e ToqHo oTqeTeH'

Hanuquemo Ha KfloHoee Ha npedflpuf,muemo

flpyxecreara or rpynara HsMar perucrpt4paHu KnoHoBe'

ll. Prcxoer QaxroPra 3a AefiHocrra
1. CucmeuamuqHuPucKoee

O6g4are pilcKOBe npoh3Tt4qaT OT Bb3MOxH14 npOMeHil B LlflnocTHaTa hKOHOMt4qecKa

CilcTeMa u nO- KoHKpeTHo, npoMflHa Ha ycfloBl4nTa Ha QraHaHcOeuTe na3apn' Te He MoraT

Aa ce AuBepcilQr4qt4paT, Tbft KaTO Ha TflX Ca h3noxeHl4 BCUqKU CTOnaHCKI4 Cy6eKTt4 B

cTpaHaTa.

l4xououuqecKu Pacmqr

Baauuogeilcrailero MexEy t4KOHOMt4t{ecK}If, pacTex il BbHUHaTa 3aAnbxHf,nocT Ha

crpaHara oKa3Bar npflKo BnuflHue Bbpxy SoprrarapaHero 14 t43MeHeHhero Ha na3apHure

ycaoBilf, t4 t4HBeCTULIHOHHl4tl Kfl 14Mar.

OcHoaHhre noKa3arer.lil Ha cronaHcKara cpeAa, Kot4To oKa3Bar BnhflHl,le Bbpxy AeftHocrra

Ha Fpynara 3a nepr oIla 2019 - 2O2Or. ca npeAcraBeHu B ra6nl4qara no-AoI]y:

.Eauuume sa 2020e. ca npedeapumenHu, lrlsmouuutqu HCU, 6HE - nv5nuKaquu 2020

2021 e.

llonumuqecKu PucK

Toea e pucKbT, npgh3Tl4qau.l OT nOfll4Tt4L{eCKuTe npgqecr B CTpaHaTa pilCK OT

nonHTHqeCKa AecTa6rn v3aqiviil, npoMeHn B npHHqunl4Te Ha ynpaBneHre' B

3aKoHoAarencrBoro 14 14KoHoMr4'.{ecKara nonurhKa. flonuruqecKhtlr p14cK e B nprKa

[loraearen 2020 Kunlt Eara 14sroqHilr 2019

118605 Q4 HCt4 119 772trRfl nnou3BoIlCTBEH METOII B MNH. flB
(3,80)% Q4 HCt4 3,100/oPeanex neerex r+a EBfl

1,700/o gex.20 HCN 3,80%
Li urhnailucr R knaq He lo[!y/.Hafa

1,71632 31.12.2020 5H5 1,74703C.NANEU R2NVTEH KVDC HA |.IIATCKI4F I1ONAP

1,59386 31.12.2020 5H5 1,74099Ranrrrcu kvne HA lllaTCKt4g EOnaO
5,100/o Q4 HCI/ 4,200/0RoenaSnrut ta B Knaq Ha roEuHaTa
0,00% 31.12.2020 5H6 0,00%

OcHoeen nilxBeH npoLleHr B [P9!-I3l94II9]x
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I-puilu Tayu llpodacexmc A,\
loduweu xoxcoaudupau dox'tad sa definocmma

sa zoduuama, 3a6bpwoat4a ua 3 I .1 2.2020

3aBncilMocT oT BepoflTHocTTa 3a npoMeHH B He6naronpilFTHa nocoKa Ha BoAeHaTa oT

npaBilTenCTBOTO AbnrOCpOqHa nofll4Tl4Ka, B pe3yflTaT Ha KOeTO Bb3HtlKBa onaCHOcT OT

HeraTilBHt4 npoMeHr B oilsHec KflilMaTa. [loerrre aHrax[MeHTu ,1 l43tlcKBaHvFTa BbB

Bpb3Ka C qneHCTBOTO Ha cTpaHaTa Hil B EC il eBeHTyanHOTO npilCbe.quHflBaHe KbM

EaponeficKu BanyreH Cbro3 (EBC), npeAnonarar noAo6pf,BaHe Ha 6r3Hec KnilMara B

cTpaHaTa r ynecHfBaHe Ha 6reHeca il npeAnpHeMar{ecTBoTo. ToBa ca ocHoBHilTe npilquHh

Aa He ce oqaKBaT cbTpeceHilf, 14 3Ha'-{hTerlHu npoMeHu B npoBex(AaHaTa noflilTilKa B

6u,qeu-le.

KpedumeH pucK

Kpegrrunnr pt4cK Ha crpaHara e cBbp3aH cbc cnoco6Hocrra Ha lq't pxaBara Aa noracnBa

peAoBHo 3aAbnxeHilnra cv. B roBa orHolueHile Sunraprn nocronHHo noAo6psBa

no3ilLll4uTe cn Ha MexqyHapoEHt4Te AbnroBil na3apn, KoeTo ynecHflBa AocTbna Ha

AbpxaBaTa il ilKoHOMHqecKuTe areHTu AO +rHaHcilpaHe OT BbHLuHl4 t43ToqHilqil. Hait-

BaxHilfiT eSeKT or noAo6pflBaHero Ha Kpe,qr4THtAF peilTAHr e B noHuxaBaHe Ha pilcKoBilTe

npeMuil no 3aeMilTe, Koero BoAt4 ,qo no- 6naronpilFTHt4 nilxBeHil paBHrlLqa (npu paann

Apyru ycnoBuf,). flopagu raav npilvilHa noreHquanHoro noBulruaBaHe Ha KpeAhrHt4e

pefiruHr Ha crpaHara 6v ilMano 6naronpunrHo Bnt4FHre Bbpxy ,qefrHocrra Ha flpyxecrBoro

il no-Tor{Ho Bbpxy HeroBoro $raHancnpaHe. Or Apyra crpaHa, noHilxaBaHero Ha KpeAhrHl4fl

pefiTilHr Ha SbnrapnA 6vt ilMaflo orpr4LlarenHo Bn[sHt4e Bbpxy qeHara Ha SuHaHcmpaHero

Ha ApyxecrBoro, ocBeH aKo HeroBmre 3aeMHu cnopa3yMeHhf, He ca c QilKct4paHn nl4xBt4.

onpegennHero vi l,13MepBaHeTO Ha TO3t4 pt4CK Ce ocblJ-lecTBflBa oT cnequann3ilpaHu

MelqyHapoAH 14 KpeAilTH t4 are H Lll4 1,1.

ITatapen pucK

Banymeu pucK

Crr1qHocrra Ha ro3t4 pr4cK ce cbcror4 BbB Bb3MoxHocrra 3a pn3Ka o6esqeHxa Ha MecrHara

Baflyra, Karo no ro34 HaqilH npilxo4uTe Ha cronaHcKl4Te cy6eKTil B crpaHara Aa 6tAar

noBnugHq or npoMeHt4Te Ha BanyrHt4n Kypc Ha fleBa cnpnMo Apyril BanyTil. OrrcrpaHero

Ha Kypca Ha 6bnrapcKr4q fleB (BGN) KbM eguHHara eBponefcKa Banyra (EUR) orpaHilqaBa

KoneoaHuffTa B Kypca Ha fleBa cnpf,Mo ocHoBHilTe qyxqecTpaHHil BanyTu B paMKnre Ha

Kone6aHilnra MeXAy cborBerHilTe Banyru cnpflMo eBporo.

Jluxeeu pucK

IuxaeHusT pl4CK e CBbp3aH C HapacTBaHeTO Ha nrxBeHuTe paBHulJ-la, cboTBeTHO Ha

pa3xo.quTe 3a flnxBH, KoeTO HenocpeAcTBeHo HaMhpa oTpaxeHhe B peanil3ilpaHaTa

neL{an6a Ha uKoHoMr4qecKilTe cy6exrr. 3a HaManflBaHero Ha pl4cKa or crpaHa Ha

AbpxaBara ce npeAnpneMar pa3nkrLrHkl QnHaHcoeh Mero.qil 3a ynpaBneHile Ha Abnra'

Maxap nuxBeHilflT pl4CK rqa e qacT oT phcKa, cBbp3aH c MaKpocpe.qaTa, npl4 HannqreTo Ha

ronflMa BonarHflHocT B nLrxBeHuTe paBHfiula MoraT Aa ce npeAnpueMaT MepKh 3a
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fpuilu Tayu llpodcrcexmc A,\
loduweu xoucoLtudupau doxtad sa deituocmma

sa zoduuama, 3a6bpu*aula ua 31.12.2020

orpaHrL{aBaHe Ha Bnilf,HreTo Ha oqaKBaHoTo noBillueHhe c il3nofl3BaHeTo Ha MeTOAil 3a

xeAx[paHe Ha nuxBeHVA pt4CK.

hn$naquoHeH pucK

Toea e pucl6T or noKaqBaHe Ha o6u-loro HnBo Ha qeHnre. Etnrapcxure npaBurencrBa

npe3 nocneAHhTe roAfiHt4 ce npuAbpxaT KbM cTpora SilcKanHa noflilT]4Ka B yclloBl4flTa Ha

BanyreH 6opa. TeHgeHqnfiTa e noAo6Ha nonilT[Ka Aa ce 3ana3]'l B caeABaLUilTe roA[H]4,

oco6eHo c orne4 Ha nocruraHe Ha Lleflure 3a npilcbeguHtBaHero Ha Sunrapun ruu

Eaposonara B MaKchManHo KparKLl cpoKoBe. Cucreuara Ha BanyreH 6op.q KoHTponilpa

napuqHoro npegnaraHe, Ho BbHruHt4 $arrropra (nanp. noBilluaBaHero LleHara Ha nerpona)

oKa3BaT HaTilcK B nocoKa Ha yBenu'{eHile Ha LleHoBrTe HuBa. llpucueAilHflBaHeTo Ha

crpaHara HVi KbM Eaponeficxnn cbto3 cbulo Bb3AeftcrBa B nocoKa nocreneHHoro

u3paBHgBaHe Ha BrrTpeuJHilTe qeHil c re3n Ha ocraHanilTe crpaHh qneHKil. Cnopeg

nporHo3qTe HilBoro Ha ilHQnaLluF B cpeAHocpoqeH nnaH HFMa Aa HaAxBbpns 4-60/o

roA4.lJHo, Koero npaBn roBa He6naronpuRTHo Bnt4f,Hue cpaBHilTenHo orpaHilqeHo.

Pucx om He1naeonpuf,mHu npoMeHu e daHbeHume u dpyeu 3aKoHtt

Cucreuara Ha iqaHbqHo o6naraHe B Sunraprn Bce oule ce pa3BklBa, B pe3ynrar Ha Koero

MOXe Aa Bb3Hr4KHe npoTl4BopeqrBa ,qaHbqHa npaKTl4Ka KaKTO Ha AbpXaBHo, TaKa il Ha

MecrHo Ht4Bo. Bunpexu qe no-roflFMara qacr or 6unrapcxoro 3aKoHogarencrBo Beqe e

xapMoHt43upaHo ct c 3aKoHoAaTencTBoTo Ha EC, npilflaraHeTo Ha 3aKoHa e o6eKT Ha

KpylrilKa or eBponeficKrTe naprHbopt4 Ha Stnraprn. CuAe6Hara il aAMilHt4crparnBHa

npaKTuKa ocraBar npo6neMaruqHu: 6urapcxnre cbAl4nuu{a He ca B cbcrorHile

eeexrrano Aa peuJaBar cnopoBe BbB Bpb3Ka c npaBa Bbpxy co6crBeHocr, HapyueHilF Ha

3aKOHOB]4 14 AOTOBOpHT4 3aAbnxeHhF h ,qpyru, B pe3ynrar Ha Koero cl4creMarilqHuFT

HopMarilBeH pilcK e orHoct4TenHo Br4coK. HesaarctlMo or npo6neMnre B 6bnrapcKara

npaBHa cucreMa, 6rrnrapcxoro rbproBcKo 3aKoHoAarencrBo e L{acr or eBponeficroro u

Karo raKoBa e orHocilTeflHo MoAepHo. Bueex(qaHe Ha HoBr4 HopMarilBHu aKToBe B o6fiacrl,1

KaTO ApyXecTBeHo npaBo t/r qeHHu KHl4Xa, KaKTO il XapMOHV3a[tAflTa CbC 3aKOHt Te V

perynaLl[ilre Ha EC ce oqaKBa Aa AoBe,qar B 6nil3Ko 6u.qeu]e .qo HaMaflf,BaHe Ha

HOpMaThBHt49 Pt1CK.

Pucx om QopcMax@pHu o6cmof,mencmea

OopcuaxopHt4 cblvrtAl Karo npnpogHr4 6e4crenn, ca6oraxil, il36yxBaHe Ha BofHr v

Tepopl4cTt4r..lHil aKToBe, KaKTO t Apytv, MoraT Aa AoBeAaT AO HenpeABklAhMa npoMflHa B

uHBecrilTopcKoro orHor.leHr4e il ilHTepec BbB Bplr3Ka c na3apa Ha BcflKaKBh QilHaHcoBl4

l4HcrpyMeHTr, KaKTo Ha npurexaBaHnre, TaKa vt Ha il3AageHl4Te or l-pynara' Hsxor

SopcuaxopHt4 cb6ilTt4fl He npeABilx4aT Bb3MoXHocrTa 3a 3acTpaxoBKa.

2. HecucmeuamultHupucKoee
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fpuilu Tayu llpodcrcermc A!
foduueu xoucoaudupau doxtad sa deiluocmma

sa zoduuama, 3asbpusat4a ua i1.12.2020

HecucreuaruqHhre pr4cKoBe ce cBbp3Bar c o6u-14f, t4HBecrur-14oHeH pr4cK, cneqr4$rqeH 3a

l-pynara h orpacblra, B Koilro oneprpa.

tDupmen pucK

Oupueurnr ptacK ce o6ycnaBfl or ecrecrBoro Ha AefiHocr Ha AaAeHo ApyxecrBo, Karo 3a

BCflKO ApyXeCTBO e BaXHO Bb3BpbrJ-laeMOCTTa OT ilHBeCThpaHilTe CpeACTBa il pecypch rqa

cboTBeTcTBa Ha prcKa, cBbp3aH c Ta3h uHBecTLlLI4F.

orprraeHunT pucK o6e4runaa 6il3Hec pilcKa il SilHaHcoBl4f, p14cK.

EileHec prlcKbr ce nperqonpe4efle or caMoro ecrecrBo Ha AefiHocr Ha l-pynara. Tofi ce

AesilHhpa KaTo HecurypHocT, cBbp3aHa c nonyqaBaHeTo Ha npilxoAr4, npucbr{r4 3a

orpacbna, B Kofiro l-pynara QyHrqrouupa.

OilHaHcoeilRr pilcK npegcraBflrrBa AonbnHilTenHara HecilrypHocr no orHor.leHhe Ha

rHBecrilTopa 3a nonyqaBaHero Ha npuxoAl,l B cnyqailTe, Koraro l-pynara h3non3Ba

npuBneqeHil vnn 3aeMHil cpeAcrBa. Taau AonbnHr4TenHa $uHaHcoea HecnrypHocT

AonbnBa 6neHec pilcKa. Koraro qacr or cpe4crBara, c Kor4To l-pynara QrnaHcrpa

AefiHocrra cv, ca no4 $opnaara Ha 3aeMh ilnil AbflroBn qeHHr KHuxa, To nnau-laHilf,Ta 3a

Te3H CpeACTBa npeACTaBnFBaT $rXCrpaUO 3aAbnXeHUe.

Konxoro no-rorflM e Aeflbr Ha Abnrocpor{Hr4f, Abnr B cpaBHeHile cbc co6crBeHufl Kanvran,

ToflKoBa no-ronflMa u-le 6uge BeponTHocrra or npoBan npu il3nnau-laHero Ha

$rarcnpaHrre 3agbnxeHnfi. Yeenta,.teHlaero Ha croilHocrra Ha ro3t4 noKa3aren noKa3Ba u

yBeflilqaBaHe Ha SranaHcoern pr4cK. [pyra rpyna noKa3arenil ce orHacflT Ao noroKa or
npilxoAr4, qpe3 KofrTo craBa Bb3MoxHo nnaulaHero Ha 3agbnxeHilRTa Ha l-pynara.

floxasaren, xoilro Moxe Aa ce il3nofl3Ba, e noKa3areflFT 3a noKpr4T]4e Ha il3nnau.laHrre

QraxcrapaHn 3apbnxeHilr (nrxarare). Toer noxa3aren noKa3Ba KonKo nurr $uxcr4paHure

nilxBeHu nnau-laHilF ce cbAbpxar B croilHocrra Ha Aoxoga npegu nnaulaHero Ha nhxBilTe

r o6naraHero My c AaHbqil. Cuqunr AaBa go6pa ilHAilKaLlrF 3a cnoco6xocrra Ha l-pynara

Aa il3nnaula Ebflrocpor{HnTe cu 3aAbnxeHl4f,.

[lpNeunuaara vnv "HopManHara" creneH Ha SrHaHcoat n pvct 3aBuct4 or 6h3Hec prcKa.

Aro aa l-pynara cbulecrByBa ManbK 6ileHec pL1cK, To Moxe Aa ce oqaKBa, qe

ilHBecrilTopvre 6nxa 6unu cbrnacHil Aa noeMar no-ronnu QuHaHcoB pr4cK h o6parHo.

Pucxoee, cebp3aHu cbc cmpameeuf,ma 3a pa3eumue Ha l'pynama

Euger.r.1are neqafl6m 14 uKoHoMr4qecKa crofiHocr ua EurreHTa 3aBucer or crparerrf,Ta,

raa6paHa or Bt4culr4fl MeHilAxbpcKr4 eKiln Ha KoMnaHuf,Ta. lr'ls6opur Ha Heno.qxoAttqa

crparerile Moxe Aa AoBeAe Ao 3HaL{urenH[ sary6u.

PuroeoAcrBoro Ha fpynara ce crpeMil Aa ynpaBnnBa pilcKa or crpareru4qecKu rpeuJKtt

qpe3 HenpeKbcHaT MoHr4TopilHr Ha pa3nilqHuTe eTanu npH u3nbflHeHileTo Ha cBo9Ta

na3apHa crparerilff h pe3ynrarulTe or Her. ToBa e or h3KflrovurenHo 3HaqeHt4e 3a Aa Moxe
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lpuilu Tayu llpodcrcexmc A,[
foduweu xoucotrudupau dotuad sa dertnocmma

sa zoduuama, 3asbpweaula ua 3 1. I 2.2020

Aa pean4pa cBoeBpeMeHHo, aKo e Heo6xo,qilMa npoMcHa Ha onpe.qefleH eTan B nnaHa 3a

cTpaTerilqecKo pa3BVTne. HeHaepeueHHuTe nnn HeyMecTHil npoMeHil B cTpaTerilflTa cbu.lo

MOraT Ea OKaXaT Cbu.lecTBeH HeraTuBeH e$exr Bbpxy AefiHocrra Ha l-pynara,

onepaT[BHilTe pe3ynTarv tA suHaucoaoTo My crrcToflHHe.

Pucxoee, cebp3aHu c ynpaeneHuemo

Pucxoaere, cBbp3aHil c ynpaBfleHt4ero Ha fpynara, ca cfle.qHure:

. B3eMaHe Ha rpeuHLt pelueHrq 3a TeKyqoTo ynpaBfleHne Ha ilHBecTilLlt4ilTe u

fl[4KBI4EHOCTTa Ha l-pynara;

o HeBb3MOXHOCTTa Ha MeHhAXMbHTa Aa CTapTnpa peanu3aqhgTa Ha nflaHl4paHu

npoeKTil nnl/l nvnca Ha noAxorqFulo pbKoBolqcTBo 3a KoHKpeTHilTe npoeKTh;

. Bb3MoxH14 TexHuL{ecKLr rpeluKr4 Ha eAuHHara ynpaBfleHcKa hHSopMaLl]4oHHa

cucTeMa;

. Bb3MOXHU rpeUJKh Ha cucreMara 3a BbrpeuJeH KoHTpon;

. HanycKaHe Ha KnloqoBLl cnyxuTenn 14 HeBb3MoxHOCT Aa Ce Ha3Haqr nepcoHan c

HyxHr4Te KaqecTBa;

. pr4cK oT npeKoMepHo HapacrBaHe Ha pa3xoAilTe 3a ynpaBfleHue n aAMVHVcTpaLlrlF,

BoAeu.l Ao HaMaflflBaHe Ha o$ulaTa peHTa$l4nHocT Ha KoMnaHn1ra.

Kpedumeu pucK

Toea e pucKbr, npoil3Trqau-l or HeBb3MoxHocrra Ha l-pynara Aa nocpeu{He 3agbnxeHnBTa

ct no npilBfleqeHuTe cpe.qcTBa h e cBbp3aH c HeHaBpeMeHHo, qacTrqHo ilflh nbflHo

Hen3nbnHeHne Ha 3a.qbnxeHilFTa 3a u3nnau-laHe Ha nvxBvt h rnaBHrqu no 3aeMHnTe My

cpeAcrBa. Cug_lo raKa KpeAVrHVflr pHcK npeAcraBrnBa h pilclGT AaAeH KoHrpareHT Aa He

3annaTm 3aAbnxeH[ero c14 rcbM,qpyxecrBo oT rpynara.

lTuxeudeu pucK

Iuxar4nurr pt4cK ce orHacq Ao pr4cKa l-pynara Aa He pa3noflara c AocrarbqHo cpeAcrBa

3a nocpeu-laHe Ha cBorTe TeKyu.lu 3aAbflxeHuf,. PbKoBoAcTBoTo Ha fpynaTa ynpaBaflBa

TO31,1 ptlcK nOCpeACTBOM nporHo3t4paHe Ha napHLlH[Te noToqil il noAAbpxa nonox[TefleH

6anaHc MexAy BxoAFu-1t4fl t1 H3xoAnul napilqeH noroK, BKnloqt4rellHo HaflrqHn naphqHu

cpeAcrBa.

l-pynara reHepilpa AocrarbqHo napilqHu noroqtl, ynpaBnflBaHil npoQecnoHanHo, 3a Aa

MOXe Aa noKpne BcHt{Kt4 cBou 3aAbnxeHiltl.

PUcx Om c)enKu Cbc Cebp3aHu nuqa flO qeHLt, pa3nu.tHu Om na3apHume
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sa zoduuama, 3asbpwsau4a ua 31.12.2020

Tosu pucx e MilH14Mk13upaH BbB Bb3MoxHo Haf-BucoKa creneH, Tbfi Karo L{neHoBere Ha

ynpaBuTenHilg opraH Ha En/lnrexra ce cbo6pa3FBaT c Bcr,rLrKr4 ]43r4cKBaHilf, 3a Ao6po

KOpnopaT[BHo ynpaBneH]4e, B T.q, 14 nonaraHeTo Ha rpuxaTa Ha Ao6pHfl TbproBeq B

cJ'tyqauTe, npu Kor4To Hacpeu.lHa cTpaHa no cAenKr4Te ca cBbp3aHr4 c EpyxecTBaTa oT

l-pynara nuLla. OrAenHo or roBa, Evrurenrur il3Bbpr.rJBa AefiHocrra cta B cborBercrBile c
HopMarrBHfire orpaHilqeHrfl Ha qfl. 114 v cfl. or 3nnllK, n3ilcKBaulLl oBflacr[TefleH pexhM

or crpaHa Ha o6uloro cb6paHile Ha aKLI4oHepure Ha ,,l-pufiu Tayu l-lpogxexrc " 4q il

ocbulecTBflBaHeTo Ha cAenKhTe c yqacTile Ha 3ailHTepecoBaH[ nvLla eANHcTBeHo no

na3apHa qeHa.

lll. Axanus Ha fiuHaHcoBH x He+uHaHcoBr4 ocHoBHl,r noKa3arerlx 3a pe3ynrara or
AeiHocrra, hMaulu orHoueHHe KbM cronaHcxara AeiHocr, BKrIK)trl4TerHo
uHsopMaqxe no Bbnpocl,l, cBbp3aHl]| c eKorofuflTa 14 Gnyx]lTerr}lTe

Kunlr 31 .12.2020r. l-pynara "l-prfin TayH l-lpoAxeKrc" ffi npnrexaBa HereKyu.lt4 aKrilBr4 B

pa3Mep Ha 1 xnn.nB., il TeKyu-ln aKruBV B pa3Mep Ha 4 651 xufl.nB.

Kurvr 31 .12.2020r. Co6creeHVA Kanvran e B pa3Mep Ha 4 646 xnn.nB., SopMt4paH or

OcHoaeH KantaTan or 4 059 xun.r'rB. r HarpynaHil neqan6v 587 xilfl.nB. Teryqnre nacilBt4

ca B pa3Mep Ha 6 xun.ns.

Pasxognre 3a AefiHocrra Ha l-pynara ,,fpttilt TayH llpogxexrc " npe3 roAilHara ca B

pa3Mep Ha 53 xiln. nB. 3a rognHara, 3aBbpr.uBau.la na 31 .12.2020 l-pynara peanil3ilpa

neqafl6a npepil AaHbqil B pa3Mep na 274 neBa, cnpnMo neqan6a B pa3Mep Ha 314 xilfl.nB

3a 2019 r. l4sauputaaHara or l-pynara AefiHocr He oKa3Ba r He 6n AoBena Ao

He6flaronpuflTHo Bb3,qeficrBile Bbpxy oKo.nHara cpeAa vnv eKoflorilFTa, HilTo Bbpxy

3EpaBeTO U 6eeOnacHocrra Ha cnyxilTeflilTe.

Ecrecraoro, o6xBarbr il o6eMbr Ha n3BbpluBaHara or l-pynara AeftHocr He npeAnorarar

3aBilct4Mocr Ha L{t4cneHocrra n 3annau-laHero Ha nepcoHafla or rexHhfl non. ,[efiHocrra Ha

l-pynara He oKa3Ba HeraruBHo aua4eficreile Bbpxy npaBara Ha qoBeKa I He AonycKa

3HaqureneH ptacK or rnxHoro HapyuJaBaHe. llpoqecrre Ha BbrpetuHa opraHn3aLl]lf, B

,,|-pnfrH Tayu [1po4xexrc" ca npeEHa3HaqeHil Aa rapaHTupar npegorBparflBaHe t

HeAOnycKaHe Ha Kopynqrn il noAKynu, cryqar 3a KonTo Aocera He ca ycTaHoBeHil.

lV. E$exr or Bupyca SARS-CoY-2 u naHAeMuf,ra or COVID 19 eupxy 4einocrra xa
l-pynara npe3 2020 ro.qhHa

Or Kpafl Ha 2019 ropilHa B cBeroBeH laaqa6 ce pa3BuBa enuAeMrn or HoBa

KopoHaBilpycHa 6onecr, nbpBoHaqaflHo Bb3Ht4KHana a Kurafi u AoBefla Ao 6noKilpaHe Ha
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lpuuu Tayu llpodcrcexmc A,\
loduweu xoucoLrudupau dowad sa deiluocmma

sa eoduuama, 3asbpwsat4a ua 3 1. I 2.2020

HKOHOMr4qeCKilfl XT4BOT t4 AOCTaBKilTe Or Kr4rafi B HaqafloTo Ha2020r. nopaAil TeHAeHqhflTa

Ha yBen[qaBaHe Ha cnyqailTe Ha 3apa3eHu il 6onHu, B HaqanoTo Ha Mecell MapT 2020

ro4ilHa C3O o6sav oSraqnanHo pa3npocrpaHeHt4ero Ha Bt4pyca SARS-CoV-2 u

npilqilHflBaHoro or Hero 3a6oneBaHe COVID-1g 3a naHAeMufl. Ha 13 Mapr 2020 r.

HapogHoro cb6paHue Ha Peny6nuxa Sunraprn o6ner H3BbHpeAHo nonoxeHhe B crpaHara

3apaAh KopoHaBupyca u 6axa BbBeAeHil 3acnneHu nport4BoenilfqeMilqHl4 MepKil t

orpaHil'.{eHiln. klseuHpegHoro nofloxeHhe npoAbnxil iqo 13 Mafi 2020 r. BcneAcraue

h3MeHeHile Ha $bflrapcKoro 3aKoHoAarencrBo npe3 Mafi 2020 r., 6e .qaAeHa Bb3MoxHocr

Ha MUHl4CTbpa Ha 3ApaBeona3BaHeTo, cneA cboTBeTHaTa caHKllrlfl Ha npaBilTeIcTBoTo Ha

Eunraprn, Aa o6flBflBa il3BbHpe4Ha enil.qeMnqHa o6craHoBKa. Ot 14 Mafi e o6FBeHa

r43BbHpeAHa enilEeMuqHa o6craHosKa .qo 14 tolvt 2020 r., yAbnxeHa B nocneAcrBre

HflKOflKO nbril AO 30 anpun 2021 r.

flas4enannra il o6flBeHoro B Ta3u Bpb3Ka u3BbHpeAHo nonoxeHue B crpaHara

npeAu3Bl4Kaxa L{yBCTBUTeIHO HaManf,BaHe Ha ilKoHoMl4qecKaTa aKT[BHocT h nopoArxa

3HaquTenHa HecrrypHOCT t4 Het43BecTHOcT 3a 6ugeu-lure MaKpOl4KoHOMl4qeCKil npOllecl4.

O6seeHara B nocnegcrBre r3BbHpeAHa enhAeMuqHa o6craHoara peAyqilpa qacr or

MepKrre, Kor4To 6sxa eueeAeHu no BpeMe Ha il3BbHpeAHoro noroxeHile, Ho BbnpeKh roBa

aKTyanHnTe MepKLl Cbu-lo oKa3BaT BnvflHtAe Bbpxy t4KoHoMt4qecKaTa aKTl4BHocT B CTpaHaTa.

Ilpes noq14 Llflflara 2O2O ro,qilHa B pa3nhqHu AbpxaBu no cBera 6axa BbBe)l(4aHil

pa3nilqHr orpaHHLtl4TeflHI MepK]4, BKflroqilTeflHO HflKOH OrpaHhqeHhf, B nbTyBaH14fl v

TpaHcnopr, nocraBnHe Ha orgenHil xopa, KaKTo il Ha qenh HaceneHu Mecra u pailoHil noA

nbflHa vnv qacrvlqHa KapaHrvHa, Karo EBpona e erqilH or Haft-3acerHarure or naHAeMrgra

KoHTtlHeHTil Karo qgflo. Tesu orpaHilqeHnfl ce orpa3t4xa Ha AocraBKilTe 14 AoBe,qoxa Ao

t4KoHoMt4r{ecKil 3arpyrqHeHug 3a cronaHcKt4Te cy6eKTt4 v 3a6aBAHe Ha uKoHoMl4t{ecKoro

pa3BilTne a Eepona u Apyn4 qacrn Ha cBera. OrporrlteH 6pora xopa 3ary6raxa pa6orHilre ce

MeCTa, KaKTo e Peny6nraKa Ebnraptfl, TaRa u a EapOna V B qenhf cBFT.

Ao xpan na 2020 roAuHa peaflHo He 6eue Bb3CTaHoBeH HopManHilfl t4KoHoMl4qecK]1 xl4BoT,

KaKTo B crpaHara, TaKa u B L{yx6uHa. flpaBilTencrBoro na Peny6nuKa Sbnrapvt BbBeAe

pa3nilqHil ilKOHOMt4qeCKil 14 collilanHil MepKil, '..lt4rlTo qen e Aa noAnoMorHaT, Aopt4 v

qacrilr{Ho, 3acerHarilTe orpacntA tA 5tfiHecil B pe3ynrar Ha naHAeMilrlra, il3BbHpeAHrre

n6noxeH149 il orpaHuqeHilFTa, BbBeAeHn B cTpaHaTa V B qyx6nHa. Seule npileT CneLlilaneH

3aKoH BbB Bpb3Ka c BbBeAeHoro r43BbHpe.qHo nonoxeHue, KaKTo vl 6sxa HanpaBeHil

npoMeHil u AonbnHeHt4fl B Apyrr 3aKoHt4. Pagnu,{Ftt1 cpoKoBe, BKfl. t4 AaHbqHu, 6axa

yAbnxeHu npes 2O2O roguHa. Seue AaAeHo pa3pelueHile Ha rbproBcKhre 6aHxr Aa

AOTOBOpflT C KnileHTUTe Cn rpaTr'lcH]4 nepilo,ql4 il Ap. pa3cpoqBaHilf no oTnycHaTHTe

6aHrosh KpeAilTt4. Ogo6puxa ce il ce octarypltxa pa3nhqHh QuHaHcupaHrf, no nporpaMh or

EC r,r or,qbpxaHun 6rcgxer Ha Peny6nuxa Sunrapun.
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l-1pee roAilHara sanoqHa pa3pa6orBaHero h recrBaHe Ha BaKCuHt4 cpeuly COVID-19, xaro

TOBa Ce CnyqBa[ue B HflKoflKo AbpxaBil c pa3nHqH]4 TeMnoBe h ycnexu npil u3nhTaHueTa. B

KpaF Ha 2020 roAt4Ha, KaKTO t4 B HaqaflOTO Ha 2021 roAuHa, Bb3 ocHoBa Ha nonox]4TenHh

oUeHKil or EBponeilcxara areHll4n no neKapcrBara, EaponeracKara KoMt4cl4fl KbM EC e

Aana pa3perueHue 3a ynorpeoa Ha repuropvlf,ra Ha EC Ha rpl4 BaKcilHt4 cpeuly COVID-19.

BaxcrHaqilsra 3anoqHa eAHoBpeMeHHo B Llenr,1f, EC Ha 27 gexeruapv 2020 r. OqaKBaHilflTa

ca nph BaKcilHilpaHe Ha .qocTarbqHo Ha 6pora xilTefln Ha EC il B cBeToBeH Mal4a6 xaro

Llf,r]o, Aa ce HaManu 3HaquTenHo pa3npocTpaHeHueTo Ha Bl4pyca u cboTBeTHo Ha 6onecrra

COVID-19. Bce oule He Moxe Aa ce HanpaBN nporHo3a Aann roBa ule craHe B paMKure Ha

2021 r. il aKo Aa, To no Koe BpeMe Ha ro,qrHara.

B aaencLlrvlocT oT npoAbnxt4TenHocTTa Ha npeAnpileTnTe orpaHilqeHilfl, eseKTLlBHocTTa Ha

BaKcrHrre il BIr3o6HoBrrBaHe Ha HopMa nHVA r4KoHoMtlqecKil xt4Bor, e+eKThre 6l4xa 6nnn

pa3nnqHil B 6bAeu{ure ,qeilcrBvie Ha ,[pyxecraoro. Ilpu no-gbflrocpoqHu orpaHilL{eHhn

ToBa 6w AoBeno rqo rpaftHo Bno[uaBaHe Ha ilKoHoMttqecK]4Te noKa3arenu u 6n

peQfleKTLlpano Bbpxy Bcl4LlKt4 14KoHoMt4qecrn cy6errn.

l-pynara cqt4ra, qe naHAeMilFTa or COVID-19, orpanhqeHilttra u MepKure BbB Bpb3Ka c

Hen, He ca oKa3anv BnVflHVe Bbpxy AefrHocTTa Ha fpynaTa npe3 2020 r.,

Fpynara e npeAnpileno Bcr4r.{Kh Heo6xoAr4Mt4 MepKil, 3a Aa rapaHTilpa 3ApaBero v

6eeonacHocrra Ha cBotlTe cnyxurenv,3a Aa Moxe Aa ce ocbulecrBn HenpeKbcHarocr Ha

pa$oTaTa, cbOTBeTCTBaU-la Ha TeKyU-lt4Te perynaTopH 14 3a,qbnxeHue.

l-pynara He ce e Bb3non3Bano oT r4KoHoMt4qecKil u coqranHh MepKil, BbBeEeHil oT

npaBnreflcrBoro Ha Peny6nilKa Ebflrapilf, BbB Bpb3Ka c naHAeMilflTa or COVID-1.

V. Baxnr c\6t ruA, Hacrbnuru or Haqarloro Ha roAhHara

He ca Hacrbnt4rt4 Kophrilpau-ltA cblvtrtt+ ilrt4 3Haq[TenHu HeKoprrupau{u cb6uThfl MeXAy

Aarara Ha cbcraBflHe Ha $nuaHcoaun orqer vi Aarara Ha ogo6peHhero or pbKoBoAcrBoro

3a ny6nuKyBaHero rray. He ca il3BecrHil BaxHu ct6utua KofiTo 6nxa 6un14 noBflilf,nu Ha

IH BeCTil rit4OHH t4fl 14HTepec.

Vl. Itpe4erxgaHo 6EAerrlo pa3Br,rrHe Ha l-pynara H nnaHxpaHa cronaHcKa

norlTl4Ka

,,I-prilH TayH l-lpoAxeKTc" u-le ce npil.qbpxa KbM pa3yMHa m aAeKBarHa nHBecTuql4oHHa

nonrTuKa c qen ocilrypflBaHe Ha:

. TeMn Ha pacTex Ha nonoxhTenHilTe QraHaHCOeil pe3ynTaTn OT AeilHoCTTa Ha

[-pynara, KofiTo e Cbo6pa3eH c peaflHhTe rKoHoMl4qecK]4 ycnoBhg B cTpaHaTa h e B

cboTBeTcTBue c rHTepecilTe Ha ilHBecTrropnre;

o npo3paqHocr B ynpaBneHuero Ha rpynaTa;

. 3au-lu1Ta Ha aKLll4OHepHuTe npaBa il paBHonocTaBeHO TpeTilpaHe Ha BCeKil aKLll4oHep'
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lpuilu Tayu llpodcrcexmc A,[
foduweu xoucottudupau doruad sa deituocmma

sa zoduuama, 3asbpw6at4a ua 31 . 12.2020

Vll. fleicreran B o6flacna Ha HayqHou3cneAoBarercxara lt pa3Bof Hara AefiHocr

l-pynara ,,fpuilt TayH [lpogxexrc" He ocbqecrBflBa AeilcrBt4fi B o6nacrra Ha

Hayq Hou3cneAo Baren cKara 14 pa3Bo ft H aTa Aefi HocT.

Vlll. HxsopMaqre 3a npx4o6ueaxe Ha co6crBeHu aKquu, u3l,tcKBaHa no peAa Ha qr.
187a or TbproBcKl,tfl 3aKoH

l-lpea 2020r. ,,fpuitu Tayn [1pogxerr." AA He e npilAo6ilBafl co6crBeHil aKqilu no peAa Ha

.{n.1874 or TbproBcKt4q 3aKoH.

fiexnapaqrfl 3a KopnoparhBHo ynpaBfleHue

(curn. qn.40 or 3axona 3a cqeroBo4crBoro n qn.100n, an.7, r.1 or
3nnqK)

1. linQopMaqus 3a cna3eaHe no qenecbodpa3Hocm Ha Koderca 3a KopnopamueHo

ynpaefleHue, ododpeH om 3aMecmHuK'npedcedamens ua KQDH:

,,I-p4frH TayH l-lpogxerrc" A,q ce npilAbpxa no qenecbo6pa3Hocr KbM LlenilTe, 3aflerHaflu B

HaquoHanHun Ko,qexc 3a Kopnoparueno YnpaeneHre (Hlffy) v KbM cbBpeMeHHara

AenoBa npaKTnKa Ha KopnoparilBHo ynpaBneHue. Te3t4 Llenu l-pynara nocrhra Karo cna3Ba

erilqHilTe HopMt4 il npuHLlt4nu 3aflerHanr a Ko4exca:

OcrrypneaHe Ha npo3paqHocr B ynpaBreHuero Ha fpynara;

l-1pra ras6op Ha [43nbnHureflHo pbKoBogcrBo t4 Sopunpane Ha HeroBara KoMnereHTHocr -
nphgbpxaHe KbM H3t4cKBaHrAra Ha HaqnoHanHilTe HopMarvBHV aKToBe r YcrpoficrBeHHTe

AoKyMeHru Ha rpynara Hh;

lzle6qreaHe Ha xoHQnilKT Ha rHTepecu MexAy KopnoparrBHoro pbKoBoAcrBo 14 cBbp3aHh c

Hero nnLla u3BbH l-pynara;

Ocuqecraf,BaHe Ha npeBaHTr4BeH, TeKyul u nocneABaul KoHTpofl Bbpxy $mpueHnre

npoqecn;

lz'tsaupulaaHe TeKyu.lo r Ha ro,qilUHa 6aga Ha Heeaencrarvr SuuaHcoB oA1,1T.

,,;-prailH TayH llpo4xextc" AI He cna3Ba no qeaecbo6pa3HocT Apyr KoAeKc 3a

KOpnopaTt4BHo ynpaBfleHHe, KaKTO il He np[nara Apyril npaKThKt4 no KopnopaTuBHo

ynpaBneHue B AonbnHeHhe Ha 3anerHanvTe B KoAeKCa 3a KopnopaTilBHo ynpaBneHhe,

oAoOpeH or 3aMecrHt4K-npegceAarenfl na KOH.

l-1pes 2O2Or. AefiHocrra Ha Fpynara e 6una B cborBercrB[e c Llenhre Ha Ko,qeKca, Karo

nocneAoBarenHo ca npilnaraHil npuHqtanure Ha go6po KopnoparuBHo ynpaBneHre B
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fpuiln Tayn llpodcrcexmc 4,4
foduweu xouconudupau doxaad sa deiluocmma

sa zoduuama, 3a6bpu6au1a ua 31.12.2020

HflKOnKO HaCOKl4, KaTO nO TO3il HaqilH Ce e CTpeMFno Aa ocilrypflBa AocTaTbqHo HaAexAHa

3aulilTa Ha npaBaTa Ha BceKu eAVH or aKquoHepilTe ct4:

OcurypnaaHe, yflecHflBaHe u Hacbp'.{aBaHe Ha e+eKTuBHo yqacrre Ha Bcilt{Kh aKLll4oHepr B

pa6orara Ha o6u-lt4Te cb6paHile Ha aKllt4oHepilre;

To,{Ho n HaBpeMeHHo pa3KpilBaHe Ha uHSopMaqhg 3a SrHaHcoeoro cbcroflHue,

pe3ynrarure or AeilHocrra, co6crBeHocrra il ynpaBneHilero Ha l-pynara, ocrrypf,BaHe Ha

neceH n nocroFHeH Aocrbn Ao HeF;

CnaaeaHe Ha npaBilnara 3a onpe.qeneHe Ha Bb3Harpax,qeHnnTa Ha qfleHoBere Ha Crq;

OcurypnaaHe Ha 3au_lhra Ha npaBara Ha MilHopurapHilTe aKqHoHepil, HacbpqaBaHe r
noAnoMaraHe npu ynpaxHtrBaHeTo t4M, BKfl. HO He CaMO il3nflau-laHe Ha HenoayL{eHil

At4BhAeHTh 3a Ml4HafiV fOA|AHU.

2. O6scueHue om cmpaHa Ha eMumeHma Kou qacmu Ha Kodenca 3a KopnopamueHo

ynpaefleHue He cna3ea u KaKeu ca ocHoeaHuflma 3a moaa:

,,I-pnfin TayH [1po4xexrc" Afl cna3Ba 3aflerHanrre npaBuna u npHHq],lnu 3a Ao6po

Kopnopal4BHo ynpaBfleHile B KoAeKca 3a Kopnopart4BHo ynpaBneHue, oAo6peH or

3aMecTH t4K-npeAceAaTenfl .

3.Onucanue Ha ocHoeHume xapaKmepucmuKu Ha cucmeMume 3a ebmpeueH

KOHmpOfl U ynpaeneHue Ha pucKa Ha eMumeHma elie epb3Ka c npoqeca Ha

Sunaucoeo omqumaHe:

Cuaerur Ha AilpeKTopt4Te, Ogurnunr KoMurer, cbcraBl4TeflflT Ha SnHancoeilTe orqerh,

KaKTo t4 oAt4Topbr Ha ,,fpililH TayH [lpogxerra" pyl ilMar KlltoqoBa pollf, Bbpxy B npolleca

Ha HenpeKbcHaT il nocneAoBaTeneH KoHTpon Bbpxy cl4cTeMl4Te 3a BbTpe[ueH KoHTpOn,

ynpaBneHuero Ha prcKoBeTe, c Kor4ro e cBbp3aHa AeftHocTTa Ha ,,I-pufrH TayH [1poAxelrc"

ffi, xarro il Bbpxy npoqeca Ha SuHaHcoBo ort{l4TaHe'

Or u. aBrycr 2O2O r. B ,,fpililn TayH llpogxerrc" M eSeKrhBHo QyHxqraoHmpa OAureH

KoM[Ter. O.qurnrsr KoMilTer ocnrypnBa HaA3op Ha AefiHocrilTe no Bbrpe[ueH oAl4T 14

cneAil 3a qf,nocTHilTe B3ahMOOTHOl.leHilfl c BbHLljHt4f oAt4TOp, BKnrcqhTenHo ecTecTBoTo Ha

HecBbp3aHil c oAtlTa ycnyru, npeAocraBflHt4 oT ogt4Topa Ha ApyxecrBoro. Cucrenaara ga

BbrpeueH KoHTpon ce il3rpa4Aa r,r $ynxqraoHhpa v c orneg uAeHTilShLlupaHe Ha

pt4cKoBere, cbnbTcrBau.pl AefiHocrra Ha l-pynara I noAnoMaraHe rf,xHoro e+eKruBHo

ynpaBfleHile. Pilcxoeere, npeA Kor4To e r43npaBeHo ,[pyxecraoro ce AeSHHnpar or

OgrrHun KoMt4TeT H exerogHo Ce u31araT B EoKaaAa 3a,qefiHocTra.

,,|-puilH TayH [lpogxexrc" AE cTpt4KrHo cu6nrcgaea npaB[flara r npoqeAypure,

pernaMeHTilpault4 eSeKTilBHoro $yuxquouupaHe Ha cucreMilTe 3a orqerHocr u

pa3KphBaHe Ha 14HsopMaLlklF.
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lpuun Tayu llpodcrcexmc 4,4
loduweu xoucotudupax doruad za deituocmma

sa aoduuama, 3albpru6at4a ua 3 I .1 2.2020

3a yAoBnerBopnBaHe norpe6Hocrure Ha aKquoHepure, t4HBecruropt4Te tA

o6ulecraeHocrra, ,,I-pufin Tayx [lpogxexrc" M npuflara KopnoparhBHa ilH$opMaqroHHa

nonilTl4Ka, KaTO npeAocTaBfl nbnHa, aKTyanHa il EocToBepHa ilHQopMaLlilf B

3aKOHOyCTaHOBeH UTe CpOKOBe, qpe3:

O CBOEBPEMCHHO NPCAOCTABFHE HA I'IHSOPMAqVA HA KOH.

o cBoeBpeMeHHo ny6nuKyBaHe Ha nHQopMaLlve Ha ye6 crpaHilqara Ha 5(D5 Afl upee

www.extri.bg

o l-pynara no4Abpxa ilHTepHer crpaHuqa wvvw.greentown.world Ha KoRTo ny6nt4KyBa

aKTyanHa uHSopMallile npeAcraBnflBau.la uHrepec 3a uHBecruropilTe vt

aKLlt4oHeprTe.

C orneg ocurypnBaHe Ha B3ailMo,qeficraile c Bct4trKt4 3at4HTepecoBaHt4 nilqa, l-pynara unlta

Ha3HaqeH At4peKTop 3a Bpb3Kt4 c r4HBecrLlTopilTe, c qen ocblJ-lecTBflBaHe Ha eSeKTl4BHa

Bpb3Ka Mexgy Cueera Ha AupeKTopure, O,qurHun KoMurer t4 HeroBilTe aKqiloHepta v

flilLlaTa, nponBilnil uHTepeC Aa rHBecTupaT B qeHHil KHLlxa Ha l-pynaTa.

4.74n$Opual4ufl no qfleH 10, napaepa* 7, 6yxeu: ,,e,e,e,3,at" Om flupexmueama
2OO4/25/EO Ha En u Ha Cueema om 21.04.2004e. omHocHo npednoweHuf, 3a

noeflbt4aHe:

l-1pes 2O2O r. npeAnoxeHilfl 3a nornbu-laHe KbM ,,|-puftu TayH llpogxerrc" A.q hn]4 or Hero

KbM Apyfl4 nuqa He ca ocbulecTBABaHV.

B l-pynara HFMa 3HaquMil npeKil hfl14 KocBeHil aKquoHepHu yqacrufl (axnrcvnrenHo KocBeHu

aKquoHepHil yl{acTrfl qpe3 nhpaMuAanHil crpyKTypvl tn KpbcTocaHh aKquoHepHLl r{acTl4fl)

no cMr,lcbna Ha qneH 85 or ,[rapexrraaa 20011341EO.

Hcura npilTexaTenil Ha LleHHkt KHUXa CbC CneLl,lanHil npaBa Ha KOHTpOn.

He cuutecrByBar orpaHHqeHuF Bbpxy npaBara Ha rnac.

PeuleHusra 3a Ha3HaqaBaHero vnv cMFHara Ha qneHoBe Ha CbBera Ha ArpelcropuTe h

BHacflHero Ha il3MeH eHur- B yqpeAurenHilF AoroBop ce B3eMar eAhHcrBeHo or O6ttloro

Cu6paHrae Ha aKLlkloHeprTe C MHo3t4HcBO2l3 OT npeAcTaBeHhF KanuTan.

llpaeouoqvt[ra Ha qrreHoBere Ha CbBera Ha AilpeKTopt4Te u no-cneLlilanHo npaBoro Aa ce

eMnTupaT aKqilta h o6nilraqnV ca pernaMeHrnpaHn B ycTaBa Ha ApyxecrBoTo.

5. Cucmaea u $ynxquoHupaHemo Ha adMuHucmpamueHume, ynpaeumenHume u

HadsopHume opeaHu u mexHume KoMumemu:

,,l-pufin Tayn l-'lpo>6gerr"" ff,! ce ynpaBnnBa or Cueer Ha EilpeKToprre, Llt4fiTo rpt4qneHeH

cbcraB e KaKTo cJ'leABa:

1. Euanyena CrououRxoBa - flpe,qcegaren Ha C,q;
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lpuilu Tqtu llpodcrcexmc A,[
foduweu xoxcoLrudupau domad sa deiluocmma

sa zoduuama, 3a6bpwsaula ua 3 1. I 2.2020

2. MuneHa t{anraAxnf,H - 3aM. npe.qceAaren Ha CE;

3. An6eua Xeneea - qfleH Ha C.[ u Vlsn.flvrpeKrop.

[1 pegcraeurer] H t4 n pa BoMo l{ vA uual ['l pegcegarenr H a Crq'

l-1pra $yHxqr,roHktpaHero cr4 Cueerur Ha EilpeKTophre ce npuglrpxa KbM npenopbKilTe,

3aflerHant4 B HaqiloHafiHVfl KoiqeKc 3a KopnoparilBHo ynpaBneHt4e u no-cnequanHo:

a.) CE ochrypeBa HaAnexHo pa3npe4eneHhe Ha 3aAaqr4Te u 3aAbnxeHilFTa Mexgy cBohre

qneHoBe. OcHoaHa Synxqurn Ha il3nbnHrrenHue AilpeKTop e Aa KoHTponhpa AeficrBllflTa

Ha u3nbnHhTenHoTo pbKoBoAcrBo 14 Aa yqacTBa e+eKTilBHo B pa6oTaTa Ha l-pynaTa B

cboTBercrBue c npaBara il uHTepecilTe Ha aKqiloHepilTe;

6.) t{neHoBere Ha C..[ rpn6ea Aa pa3nonarar c Heo6xoA]4Moro BpeMe 3a il3nbnHeHile Ha

3aAaqhre cil u 3agbnxeHuera cu. B ycrpofcrBeHilTe aKToBe Ha fpynara He cbu-lecrByBar

orpaHuL{eHVfl 3a C[ eue Bpb3Ka c rnxHo yqacrre B ynpaBfleHilero Ha .qpyru ApyxecrBa;

e.) hs6opur Ha qneHoBe Ha CE craBa nocpegcrBoM npo3paqHa npoqeEypa, KofiTo

oc[rypflBa HaBpeMeHHa v AocTaTbqHa ]4H$opMaLluf, oTHocHo I[4L{HHTe u

npoqechoHanHtlTe KaL{ecrBa Ha KaHA[AarilTe 3a qfleHoBe. B ycrpoilcrBeHnre aKToBe Ha

ApyxecTBoTo HflMa orpaHHqeHre 3a nocneAoBaTenHocTTa n 6pon Ha MaHAaTuTe Ha

qNCHOBETC HA CbBETA;

r.) l-'lo orHoueHile Bb3HarpaXAeHuero Ha CA, To cbt{oro He e o6eupaano c Kp}lrepw 3a

nocl4raHe Ha pe3ynraru. Bb3Harpax(qeHilero e nocrof,HHo u e onpe.qefleHo c PeLUeHile Ha

OCA. [oAu1uHoro Brr3Harpa4qeHue Ha Bcrli{Kr4 qneHoBe Ha CE e Ha MeceL{Ha 6a3a u e B

pa3Mep Ha ner MklHtlManHil 3anraril. fipyxecraoro Hu He e npeAocraBilrlo Karo

EonbnHilTenH4 crl4Mynil u Bb3MoxHocrr4 Ha CE aKLlt4t4, onqt4r Bbpxy aKLlt4l4 14 Apyrh

SrHaHCoeh ilHCTpyMeHTil 3a nOcTilrHaTV AO5pVi $uHanCoail noKa3aTenil;

A.) B ,qeficrBt4flTa cil L{fleHoBere Ha CA cna3Bar Heo6xoAl4Mrre r3ucKBaHnfl, Kohro ca

3a.nerHaflil B HarluoHarlHoTo 3aKoHoAaTencTBo oTHocHo AeftHocTTa Ha ny6nuvHo

ApyxecrBo. npuAbpxar ce KrrM npaBrflara B ycrpofrcrBeHilTe Hil aKToBe, Kol4To orpa3fiBar

o6ulara 3aKoHoBa paMKa B Ta3u o6flacr;

CneAeaftril norilTt4Kara 3a noBeqe npo3paqHocr B orHoLueHuFTa c perynaropHure opraHH,

aKLlt4oHeprre h o6u-lecrBeHocrra, ,,|-pnfrH TayH l-lpoAxeKTc" M pasrpuBa perynhpaHara

raH6opuraqilf, qpe3 rH$oprvraquoHHara cucreMa u MeArR ,,X3News", KaKTo I Ha cBof,Ta

ilHTepHer crpaHilLla. l-pynara pa3KpHBa uHSopnaaqrn B cborBercrBue cbc 3aKoHoBilTe

t43t4cKBaHilF. CE rapaHrilpa paBHonocraBeHocr Ha aApecarure Ha rHSopn,laqrnra

(arqraonepu, 3auHTepecoBaHH nHLla, uHBecrrLliloHHa o6ulHocr) u He no3BonfiBa

3noynorpe6u c BbrpeuHa raHsoprvraqran. Cucrenlara 3a pa3KpilBaHe Ha uH+opMaLl}lf,

ocurypfiBa nbflHa, HaBpeMeHHa, BFpHa n paa5upaeMa nH$Opuaqrn, KOFTO AaBa

Bb3MoxHocT 3a o6exrheHh r nHSoptvtVpaHV peueHutl 14 oqeHKl4.
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fpu{tu TaYu llPodtcexmc A,{
foduuteu xoucottudupau dorcnad sa deituocmma

sa zoduuama, 3asbpwaaula ua i I .1 2.2020

Bch.{xil $uHaHcoan orqeril Ha l-pynara ce u3rorBrr cbrnacHo MCC, a roAill.uHl4flT oAt4T ce

t43BbptxBa or He3aBilct4M oAHTop c orneA ocurypf,BaHe Ha 6esnpr,rcrpacrHa il o6eKTilBHa

npelleHKa 3a HaquHa, no KoftTo ca il3roTBeHV tA npeAcTaBeHu Te3il oTqeril. Orqernre ce

npilApyxaBar or noApooHil AOKnaAU 3a AeftHOCTTa'

B saKnloqeHile MoxeM Ea o6o6u{r4M, L{e iqeilHocrra Ha ,,,,|-pt4ilH TayH [1poAxerrc" M npe3

2020 r. e B cboTBeTcrBue c HKKy il MeMyHapo.qH[Te cTaHAapTil.

6. Onucanue Ha noflumuKama Ha MHoeoo6pasue, npunaeaHa no omHoueHue Ha

aduuuucmpamueHume, ynpaeumenHume u Had3opHume opeaHu Ha eMumeHma ebe

epb31a c acneKmu, Kamo eb3pacm, non unu o6pa3oeaHue u npo$ecuoHafieH onum,

q,enume Ha ma3u nonumuKa Ha MHOeOO6pa3ue, HaquHbm Ha npunoxeHreTo v

pe3yflTaTure npe3 nepuoAa or roBa.

B cuoreercrBre c Mau-la6a H ecrecrBoro Ha ocbtqecrBgBaHara AefiHocr ,,fpuiltt Tayx

llpogxerrc" M He npilflara nonuTrKa Ha MHOrOO6pa3[e no oTHo[ueH]4e Ha cBoilTe

aAMLrHt4CTpaTrBHu u ynpaBilTeflHil opraHh BlrB Bpb3Ka C acneKTr KaTo Bb3pacT u non'

lpunara ce nonurnKa no orHoueHile eAhHcrBeHo Ha o6pa3oBaHl4e ,1 npo$eciloHafleH

O n UT, CbO6pa3HO t43 t4 CKBa HVflT a Ha rqefr CTBa g-IOTO 3a KO HOAaTe1CTBO'
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fpuilu Tayn llpodctcexmc A!
loduweu xoncoaudupau doruad sa deituocmma

ta eoduuama, 3a6bpwsat4a ua 31.12.2020

lX. EonurHurenHa uH$opMaquf, no nprfloxeHue 10 or HapeR6a Ne 2 sa

npocneKruTe nph ny6IuqHo npeAnaraHe u AonycKaHe Ao TbproB]4f, Ha

perynupaH na3ap Ha UeHHl4 KH[xa u 3a pa3Kpl4BaHeTo Ha HH+opMaque

1. CroftHocrHo u Konil'.lecrBeHo r3paxeHne orHocHo ocHoBHilTe Kareropul4 croK]4,

npo4yKTt4 Vycnyrt, c nocoL{BaHe Ha TexHl4F Afln B npilxo,qrTe OT npo4ax6[:

3a 2O2O r. fpynara ,,|-puiln Tayn [1pogxexr." pyl peanil3]1pa npuxogt4 B pa3Mep Ha 328

xiln.nB, Kor4To ca il3Llqno $uuancoail npuxo4r4- or npeoLleHKa Ha $uuancoev atTvtBvl.

I-lpea 2O2O r. t-pynara ,,i-pufiH Tayu l-lpogxexrc" ocbqecrBnBa cBoera AefiHocr caMo B

Peny6nraxa 6urapun.

2 . t4 tt So p tvt at-lvtf, 3a cKn lo'{ e H 14 cr, u-lecrBe H il crqen Kr :

llpee 2020r. ca cKflroqeHr cne.qHrre c,qeflKu or cbu-lecrBeHo 3HaqeHile 3a eMureHTa:

l-1pea rperoro rphMeceque Ha 2020r. ca npr4Ao6t4rn aKt1v'u Ha 6unrapcxo ny6nnvHo

ApyxecrBo 3a 15 xun.na.

Ilpea qerBrrproro rpilMeceque aa 2020r.ca 3anilcatt v nptn1o5utu aKqhil npu nbpBHt{Ho

ny6flilqHo npegflaraHe 3a 224 xrn.nB

3. lzlH$oprvrar]ran oTHocHo cAenKilTe cKntoqeHn MeXqy eMl4TeHTa V cBbp3aHh nilqa'

npeAnoxeHVA 3a cKnpqBaHe Ha TaKilBa cAeflKil, Kol4To ca u3BbH o6ilL{afiHaTa My AefiHocT

ilnil cbu.lecTBeHo ce oTKnoHflBaT or na3apHhTe ycnoBrF:

Ilpea 2020r. Hf,Ma cKflroqeHil c,qeflKkr MexAy ,,|-pnfix TayH [lpogxerrc" M t4 cBbp3aH]4 c

Hero nilqa, KaKTo r npegnoxeHuf 3a raKilBa cAeflKil l43BbH o6uqailHaTa My AeilHocT rnh

oTKnoHflBau-l14 ce oT AercrBal4ilTe na3apHn ycnoBilF.

4. 14HQopMaqufl 3a crr6urilfl t4 noKa3arenu c Heo6hqaeH 3a eMilTeHTa xapaKTep, [Mau]u

cbr4ecTBeHo Bnilf,Ht4e Bbpxy AefrHocTTa My:

flpea 2O2Or. He ca Haflrqe ca6utwa n noKa3areflil c Heo6l4qaeH 3a ,,l-prfiH TayH

['lpO4xexrg" ff! XapaKTep, HMau]]1 ClrU.leCTBeHO BnilfiHt4e Bbpxy,qef HoCTTa My'

5. l/HQopuraqv+ 3a ciqenKta BoAeHil ugeuH6anaHcoBo:

l-'lpea 2O2Or.,,l-pnftx TayH llpo4xerra" fi,il HfiMa BoAeHu ileeuH6anaHcoBo cAenKil.

6. l4nQoprr/laqran 3a AflrloBr4 yqacTuF Ha eMilTeHTa, 3a OCHOBHI/ITe My UHBeCTUqtlt4 B

crpaHara ra vyx6uHa il u3TotlH14l-lilTe Ha $unaHcrpaHe:

OcHoaHara gefiHocr Ha "l-prftu TayH llpogxerrc" M e cbcpeAoroqeHa Bbpxy

KoHcrpyr4paHero h ynpaBneHuero Ha nopr$eiln or t4HBecrilquil B qeHHu KHuxa, TbpryBaHu

Hail-Beqe Ha 6rnrapcra OoHAoea Eopca. t-lpr,r il3rpax(AaHero Ha noprSefina or
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fpuilu Tayu llpodcrcexmc 4,4
foduuteu xoucotudupau dor<tad sa defruocmma

sa zoduuama, 3asbpuaat4a ua 31 . I 2.2020

t4HBecrrllril, MeHilfqxMbHTbr ce crpeMu roh Aa 6uge cbcraBeH or aKLl1,114 Ha.qpyxecrBa or

pa3nilqHil t4KoHoMr4qecKil orpac.nu c qen ArBepcr$rKaqvfl Ha pucKa. ,[pyxecreoro HflMa

HHBeCTiltlt4t4 14 B qyxoilHa.

,,I-puilH TayH l-1pogxexr." pyq npilTexaBa Maxopl4TapHn yqacTutl B cneAHhTe ApyxecTBa:

nbn rocPo q H r I H B E CTVII)UU 2019

Pasuep xa
cbyqacTxero

BGN'OOO

olo Hd PasueP xa
CtyqaCTheTO CIrYqacTxeTO
B KANITATA BGN'OOO

o/o Ht
cLyqacTleTo
B Xan[Tara

" l-pr,r ft x 14 HeecrNltHr [1 po4xerrc"
EOOI
06qo

2 805 100 o/o 2 805 100 %

2 805 2 805

B cneAaaqara ralnvLla e npeACTaBeHa nHQopMaqv+ 3a uHBecruqhure Ha l-pynara aue

Qmuancoeh rHcrpyMeHTl4, TbpryBaHu Ha 5O5.

@l,txaxcoert aKTIBH' AbpxaHta 3a rrrpryBaHe,
orqhraHl,l no cnpaBeAn[Ba croiHocr e neqan6ara 1,|

sary6ara

Eunrexr
235 Xongnnrc A.[

Cxyerp Kro6 [IponuPrnc M
ooHAoBE PIONEER

06qo

31.12.2020

BGN'OOO

3 478

224

103

3 805

31.12.2019

BGN'OOO

3 141

98

3 239

l4srovHrqil Ha SuHaHc]4paHe 3a ocHoBHilTe hHBec-tttlt-lvtv Ha "fpililH Tayn [lpogxexra" A,4

npe3 2O2Or. ca cpeAcrBa or o,qo6peHara c peureHue Ne 527'E or 02 anpufl 2019r. Ha KOH

eMncilF B pa3Mep Ao 8 000 000 (ocervr Munr4oHa) 6pon o6hxHoaeHil, nohMeHHn 6e3HanuqHu

aKquu c npaBo Ha rflac, c HoMuHanHa eMrcroHHa croilHocr or 1 (eArH) nee BcflKa , c lSlH

kod 8G1100014189, t43AaAeHl4 or "l-puilH TayH l-lpogxerrc" Efi!, B pe3yflrar Ha

yBenuqeHero Ha KanilTafla, cbrnacHo peueHue or 11.12.2018r. Ha eAHofll4t{HHf,

co6crBeHilK Ha Kanurana.

l-lpoqegypara no yBrhqeHt4eTo Ha KannTana npoTeqe npu r3nbflHeHl4e Ha BcrqKt4

3aKoHoBr4 v3vtcKBaHVA v npuKntoi.t14 ycneuHo Ha 14.06.2019r. Spota 3anncaHl4 il nflareHil

aKqnu or yBefluqHile Ha Kanhrana - 4 009 000'

8.1/HQOprr/|aqrf, oTHOCHO CKfl]OqeHil OT eMnTeHTa ilnh or HeroBo AbulepHo EpyxecTBo, B

KaqeCTBOTOl4MHa3aeMonoflyqaTen[,AOrOBOpt'l3a3aeM:

fiur4epHoro ApyxecrBo "fpnfiH [4HaecrMbHTc llpogxexrc' EOOE e nonyqrflo 3aeM or

l-prafix TayH l-lpo,qxeKerc A[ a pa3Mep Ha 40 xufl. nB., npu nhxBeH npoqeHr 3,50 % Ha

roA}lr,uHa 6asa. ['lagex - 15.05.2021 r-

9. t4HSOpMaLluF oTHOCHO CKnlOqeHr OT eMl4TeHra nnv oT HeroBo .qbu-lepHo ApyxecTBo' B

KaqecrBoro t4M Ha 3aeMoAaTeflil, AoroBopu 3a 3aeM:
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fpuilu Tayu llpodcrcercmc AI
loduweu xoucoaudupau dox,tad sa deilnocmma

sa zoduuama, 3asbpwsat4a na 31.12.2020

EnarreHrur t4Ma B3eMaHe nO ,[OroeOp 3a 3aeM OT .qbqepH6 ApyxeCTBo "l-pnilH

l4HeecrMuHTc npoAxeKTC" EOO,q B pa3Mep Ha 40 xilfl. nB., npr nrxBeH npoLleHT 3,50 % ua

roflilr.uHa 6asa.Ilagex - 15.05.2021 r..

10.]4n$opMaque 3a il3non3BaHeTo Ha cpeAcTBa oT u3Bbp[ueHa HoBa eMucHtl qeHHh KHilXa

npe3 oTqerHl4f, nepiloA:

l-1pes orqerHilc neproA Hf,Ma eMilTilpaHr LleHHil KHilxa.

11. AHanra3 Ha cborHo[ueHilero Mex(qy nocrurHar]4Te +uHaHcoBt4 pe3ynrarh, orpa3eH]l

BbB SilHaHcoBr4n orqer 3a +hHaHcoBara roghHa, il no-paHo ny6fluKyBaHn nporHosv 3a

Te3il pe3yflTaril:

l-pynara He e ny6nt4KyBana nporHo3r4 3a QnHaHcoBu pe3ynraril or,qeilHocrra cl4.

12.Aaanne u oLleHKa Ha nonurhKara orHocHo ynpaBneHuero Ha QuHaHcoBure pecypcl4 c

nocor.{BaHe Ha Bb3MoxHocrr4 3a o6cnyxBaHe Ha 3aAbnxeHtAflTa, eBeHTyanHilTe 3anflaxu h

MepKu, Kot4To eMhTeHTbT Aa npeAnpileMe c orfleA oTcTpaHflBaHeTo hM:

OilHaHcoeilTe aKTuBh Ha fpynara ce ynpaBneBar raKa, qe Aa He ce nonyqaBar cbTpeceHuf,

B nhKBI4EHOCTTa My B HI4TO eAilH MOMeHT.

13.OqeHxa Ha Bb3MOXHOCTUTe 3a peanH3aLlt4f, Ha IHBeCTUqt4OHHrl HaMepeHile c

nocoL{BaHe Ha pa3Mepa Ha pa3nonaraeMt4Te cpeAcrBa h orpa3FBaHe Ha Bb3MOXHUTe

npoMeHn B crpyKTypara Ha QraHancrapaHe Ha ra3m AefiHocr:

,,|-prfiH TayH [lpogxerrc" A[ u-le peanh3upa uHBecTuqt4oHHnTe cv HaMepeHhg cneA

BHUMaTeneH aHaflu3 r npeqeHKa Ha onThMaflHaTa cvTyau:ufl Ha na3apilTe, KoeTo Moxe Aa

6uAe nocrilrHaro c nprBnrqHe Ha SrHaHcoail cpe4crBa, qpe3 yBefluqeHue KanilTafla Ha

ApyxecrBoro c MexaHr3Ma Ha ny6n[L{Ho npegnaraHe Ha aKLlt4t4 14fl14 cbc 3aeMHH cpeAcrBa.

14.14HSOpMaqufl 3a Hacrbnilnt4 npoMeHU npe3 OTqerH]4F neproA B ocHoBH]tre nphHql4nl'l 3a

ynpaBrIeHile Ha eMilTeHTa:

flpee 2020 r. He ca HacTbnilflh npoMeHr4 B OCHOBHTTe npuHqHnn 3a ynpaBfleHile Ha

eMureHTa. l-pynara ce npilAbpxa KbM crparerilqecKo ynpaBfleHne Ha aKruBl4Te cl4 C orfleA

nocrilraHe Ha: HapacrBaHe crofrHocrra Ha uHBecrilt-lt4f,Ta 3a cBoHTe aKLll4oHepl4, BllcoKa

TeKyu.la AoxoEHocT 3a Tf,x qpe3 aKTHBHa AUBil.qeHTHa nofluTl4Ka, npo3paqHocT B

ynpaBneHtleTo Ha l-pynara, a cbulo u 3ar4rra Ha aKquoHepHhTe npaBa il paBHonocraBeHo

TpeTr4paHe Ha BceKh aKqiloHep.

15.l4HQOpMaqt4fl 3a ocHoBH[Te XapaKTep]4CTr,tKt4 Ha np[naraHHTe oT eMhTeHTa, B npoqeca

Ha il3rorBfiHe Ha $nHaHcoehre orqeru, cl4creMa 3a BbrpeueH KoHTpOrl t4 Cl4CTeMa 3a

ynpaBneHile Ha phcKoBe:

Ha 26.08.2020 r. peAoBHoro roAiltuHo OCA t4s6pa OgnreH KoMhrer Ha rqpyxecrBoro.

Teryqunr MoHt4Topr4Hr or Ognrnun KoMuTeT ce cbcrot4 B olleHeBaHe Aanil cucreMara e
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fpuiln TaYu llPodcrcexmc A,\
foduuteu xoucoaudupau dowad sa deiluocmma

sa aoduuama, sasbpasat4a na j I .12.2020

no.qxo4flt{a Bce oule 3a l-pynara B ycnoBilflTa Ha npoMeHeHa cpeAa, AanV AeftcTBa KaKTo

ce oqaKBa vi Aanv ce aganThpa nep[oAt4qHo KbM npoMeHeHuTe ycnoB]4fl. OqeHflBaHeTo e

cbpa3MepHo c xapaKTepilcn4KilTe Ha ApyxecrBoro t4 BnneHt4ero Ha uAeHTl4Ql4qupaHl4re

pl4cKoBe. O4urHun KoMrrer ilAeHTilSr4qupa ocHoBHure xapaKTepucrllKh 14 oco6eHocrn Ha

cilcTeMaTa, BKntoL[4TenHo ocHoBHl4 l,1HqilAeHTr U CbOTBeTHO npheTilTe t4n]4 npilnoxeHu

KopeKrilBHil ,qefcrBt4fl. Pt4cKoBere, npeA Kol4To e t43npaBeHa l-pynara ce AeQnHupar or

OAilrHilc KoMilrer v exeroAHo ce fi3narar B AoKnaEa 3a iqeilHocrra. ,flpyxecraoro

noAAbpxa uHTepHer crpaHuqa (www.greentown.world ) Ha Korro ny6fluKyBa aKTyanHa

r4HeopMallytg npeAcraBnnBaqa uHTepec 3a t4HBecrrropilTe il aKLll4oHepure. l-pynara

cBoeBpeMeHHo npepocraBn ilH$opMaLlilr Ha KOH. Cur.qo raKa, l-pynara ilH$opMhpa

o6qecraeHocrra 3a 3HaqilMVre cb6tATtAA, cBbp3aHl4 c AefHocrra MY, Karo perynrpHo

ny6nyKyBa uH6opMaLlile qpe3 Excrpr,r Hroa (wrnrw.x3news.com). C orne.q ocilrypflBaHe Ha

B3ailMoAeilcrere c Bct4qKh 3a[HTepecoBaHu flrLla, l-pynara uMa Ha3HaqeH AilpeKTop 3a

Bpb3Kr4 c l,1HBecrilToprre, c qen ocbtlecrBfBaHe Ha eSeKluBHa Bpb3Ka Mex(Ay C[ Ha

ApyxecTBoTo, HeroBilTe aKquoHepu il nnllaTa, npoflBrfln ilHTepec Aa hHBecTnpaT B LleHHil

KHilXa Ha EpyxecrBoro.

16.1/H$opMaqilE 3a npoMeHn B ynpaBilrenHure opraHu npe3 roguHara:

Ilpes 2020r. HflMa npoMeHh B ynpaBilreflHilre opraHil.

17.t/H$OpMaqufl 3a pa3Mepa Ha Bb3HarpaxAeHnflTa, Harpa,qhTe vnn non3nTe Ha BceKil oT

qreHoBere Ha ynpaBrrenHilTe opraHu sa2020r.

f-1pea 2020r. qfleHoBere Ha cA He ca noflyqaBanu napuqHu Bb3HarpaMeHhfl. Hnua

ycfloBHr4 a1nv pa3cpo,.{eHr Bb3Harpax(qeHl4fl, Bb3Ht4KHanil npe3 ro.quHaTa. Hsrrlla cyM14,

AbnxrMu 3a u3nflaulaHe Ha neHcilr4, o6eaqereHllf, npu neHciloHt4paHe hflil Apyrr noAo6Hl'1

o6esulereHnn.

lg.l4nQopMaqhfl 3a npuTexaBaHil oT qfleHoBeTe Ha ynpaBrTeflHilTe opraHr aKqh],1 Ha

CMUTEHTA:

LlneHoeere Ha CA He npnrexaBar aKqhu Ha eMilTeHra'

ErranreHruT He e npeAOCTaBflfl onllul4 Bbpxy HerOBil LleHHu KHilxa.

1g.1. l4HSopMaqrfl 3a qneHoBere Ha c[ xurvr 31.12.2020r., curnacHo 14314CKBaHuA1a Ha qfl.

247, an.2 or TbproBcKl4fl 3aKoH

Cucraabr Ha CbBera Ha rqilpeKTopl4Te e KaKTo cne.qBa :

EuaHyena J4eenuHoaa crouoxf,KoBa e qneH Ha Apyr aAMuHt4crparuBeH, ynpaBhTeneH ur14

HaA3OpeH OpraH ulunn Bilcl.u pbKoBoAl4Ter Ha:

Cro n Cro KoHcynr OOA, EAR:205179935, c aApec: rp. Co$rfl, yn' f'C' Paxoecxil 147'

an. .l - cbApyxHt4K, npuTexaBaq 50% or AflnoBeTe oT KanilTana Ha ApyxecTBoTo.
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fpuun Tayu llpodtcexmc A,4
foduuteu xoucotrudupau doruad sa deiluocmma

sa zoduuama, 3asbpw6aula ua 3./.12.2020

Mnnesa l-eoprueea t{anragxrnH e qfleH Ha aAMuHt4crparilBeH, ynpaBt4TeneH nnu
HaA3OpeH OpraH Ul unn BHctu pbKoBo,qhTen Ha :

MXM 14 EpoH ooA, EIAK. 205078478, c aApec: rp. crapa 3aropa, 6yn. l_{ap crueoH
Benrxr Ns 155, BX. 5, er. 4, an. I - ynpaBhren Ha ApyxecrBoro - npilTexaBaq 50% or
AflflOBeTe OT KanuTafla Ha ApyxecTBoTo

An6ena ,[enveaa Xeneea He e qneH Ha

opraH nlnnw Bilcru pbKoBorqmren.

a,qM t4 H l4CTpaTr BeH, yn pa Bt4Ten eH vnu HaA3opeH

Hnrraa orpaH[qeHnfl 3a npaBara Ha qfleHoBere Ha Cueera Ha rqilpeKTopr4Te Aa npuAo6],1Bar
aKLuAVt il O6n I raLlVtA Ha,qpyxecTBoTo ;

LlneHoeere Ha CI nflil cBbp3aHu c rflx nuqa He ca cK.nloqBaflu c ApyxecrBoro AoroBopr4,
Kol4To u3nn3ar l43BbH o6uraailaata ruy gefrnocr vnv cblJ-lecrBeHo ce orKfloHnBar or
na3apHilTe ycnoBrfl.

19.1/HSopMaqrr 3a H3BecrHHTe Ha Fpynara AoroBopeHocrr4 (exnrcvrrenHo I cneA
npuKnrcqBaHe Ha SuHancoaata 2020r.), a pesynrar Ha KoilTo a 6uger4 nepho.q Morar Aa
HacrbnFT npoMeHil B npilTexaBaHtAA orHocureneH Afln aKlll4t4 or HaCTOFIT_Iil aKqilOHepu :

Ha l-pynara He ca r43BecrHkl AoroBopeHocrr4 (ernrcvrrenxo il cne4 npr4Knlo.lBaHe Ha

SnHancoeata2020r.), e pesynrar Ha Koilro a 6r..qeul nepuoA Morar.qa Hacrbnrr npoMeH[
B npilTexaBaHrf, oTHocrTeneH Anfl aKllvlvl oT HacTof,Ulil aKlltroHepil.

20,V1a$opMaqufl 3a Bucnll-lu cuge6Hn, aAMrHr4crparrBHu nnn ap6urpaxHil npoil3BoAcrBa,
Kacaeu_I]4 3aAbnxeHVfl t4nv B3eMaHrff Ha eMnTeHTa:

Hsua cbAeOHr, aAMhHt4crparrBHn vnu ap1vrpaxHh npou3BoAcrBa, KacaeuJh 3a4bnxeHrfl
ilnr B3eMaHAA Ha ,,fpuiln TayH Ilpogxexrc" M.
21.franaw sa firpexropa 3a Bpb3KH c r4HBecruropa:

Or 01.08.2019r. flrapexrop 3a Bpb3Kt4 c 14HBecrilropllre Ha,,l-prfru TayH llpogxerrc'M e
Maprena l-eoprneaa l-lonosa, Ha aApec: rp.CoQran 1303, yn. ,, ffuvurup Xa4xuxoqea" Ne

102-106, ren.:087856601 9 en.agpec: dvi@qreentown.world

Cueerur Ha ,qilpeKToprre cqura, qe Hacronu-p4n AoKnaA 3a geilHocrra cbflbpxa
AocroBepeH nperneA Ha pa3BilThero il pe3ynrarhre or 4efrHocrra Ha ,,fpuiln Tayn
[lpogxerrc" AI npe3 2020r. OuHaHcosilsr orqer orpa3nBa BflpHo ],1 qecrHo

uH$opuaqNnra 3a aKTilBt4Te v nacvBrTe, SuHaHcoeoro cbcrogHhe N $uHaHcoBt4FT
pe3ynrar Ha l-pynara. B 4oxna1a vua aHanilTrt{Ha ran$oprvranlne, Konro Moxe pa 6uge

AocrarbqHa He caMo Ha aKllt4oHepr4Te, Ho il Ha Apyril nilLla, Kot4To 6rxa xenanu Aa
uHBecTilpaT B aKLI4tr Ha ApyxecTBOTO.

13.04.2021r.

Enaauyena CroMoHc xoea.

r-rpe4ce4arenHa 
"a, fu

rp.CoSmn
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I{HOOPMAIII,ITI OTHOCHO fpynara fpufin Tayn llposxeKrc,

KbM 31.12.2020 r.

rlpeAocraBeHa cbrJlacHo Ir3IlcKBaHHflTa Ha ffpuroxeuue }lb 11 xnu Hapeg6a J\b 2 or 17.09.2003 r.
3a npocrIeKTHTe rIpH rry6lavno [peAJlaraHe H AonycKaHe Ao rbproB],1lfl Ha peryJrHpaH na3ap Ha TIeHHH

KHHxa H 3a pa3KpHBaHero Ha anSopnraqu.a (nocl.u3M. H Aorr., AB 6p. 63 or 12.08.2016 r.)



1. Crpyrcrypa Ha KarllrraJra Ha fpynara, BrcJrrcrrr{TeJrHo rleHHrrre KHrrr(a,
Kolrro He ca AorlycHarrr Ao rbproBv,fl, H peryJrrrpaH [a3ap n Peny6nuxa Burapvfl \urut
Apyra AbpxaBa rIJIeHKa, c [OCOqBaHe Ha pa3IurrH[Te KJracoBe aKIIrr[, npaBaTa v
3aAbJrxeHlrffTa, cBbp3aHu c BceKrr or KJracoBere aKIIITI, u qacrra or o6u[s KarllrraJr,
KOSTO CbCTaBJIfBa BCeKTI OTAeJTeH KJIaC.

Krrr,r 31.12.2020r. 3arIpIcaHLI{r Karrr4raJr na fpynara e B pa3Mep Ha 4059 000 /uerupu
MLIJII,IOHa L{ [erAecer I,I leBer xvnfl!.u I rrer;a, pa3rlpe.{enes n 4 059 000 I uetupu Mr,rJrr.roHa rr
rler.qecer I4 AeBer xuns.Avt I 6pot o6uxuoseHn, 6esnaluqHr{, nohMeHHr.r aKIIr,rv c lpaBo Ha eAr,rH
rnac I4 c HoMLIHIIJIUa crofiuocr 1 res Bc;IKa. Bcuqxu LrcAaLeHu or Apyxecrsoro-ruafiKa aKUr{H ca
or eAL{H rrac. Kru 31.12.2019r. aKuI{LIre na [pyNecrsoro-N,rafiKa ca AonycHarr.r Ao rbproBr.rfl
Ha perynupaH rla3ap caMo B Peny6nuxa Eurapux - cerMeHT "Heo$uquaneH [a3ap Ha aKqr,rr4"
Ha,,Ermapcr<a $ou4ona 6opca" AA /BOB/.

Bcsra aKrlr{s AaBaHa cBolt npr.rrexareJr cneAHrrre npaBa:

. flpaBo Ha eAraH rJrac B o6uloro cr6panze Ha aKrluoHepr,rre;
o lpaBo Ha cbpa3MepHa r{acr or ne.{an6ara Ha Apyxecreoro-Naafixa (Aueulenr), rorro ce

pa3nperens rrpu ycnoBrlflTav peila, [peABr4AeHu s Ycraea Ha ApyxecrBoro;
. npaBo Ha cbpa3MepeH nr.rKBprlauaoHeH Arn;
. npaBo Ha KoHTpon Bbpxy BoAeHeTo Ha ApyxecrBeHr.rTe.{ena;
o [paBo Ha cBeleHlr.,r ro r{Jr. 224 or Trproncrur 3aKoH;
. Apyru flpaBa, [3pI,IqHo npeABr{AeHr.r B HopMarr.rBeH aKT ululu Ycraea Ha ApyxecrBoro.

2. OrpanurleHrrfl Bbpxy [pexBrpJrsHero Ha ueHHrrre KHHxa, Karo orpaHurreHl{f 3a
[plrrexaBaHero Ha rIeHHrr KHLrxa llrru Heo6xoArrMocr or [oryrraBaHe Ha ogo6peHue or
fpynara u,'ru Apyr arcrlrroHep.

Hslta orpaHl{rleHlrs Bbpxy npexBbpnsHero Ha rleHHr.rre KHr.rxa, Karo orpaHvuemus. ga

lpllTexaBaHero Ha IIeHHLI KHLIXa ulU ueO6XOIHMOCT OT [OnrraBaHe Ha o4o6peuue or
ApyxecrBoro LIJIH Apyr aKIILIoHep. ArIluure na fpynara Morar,Ua ce npoAaBar carrlo na B(DE
r4ItvIHa Apyr opraHlI3LIpaH [a3ap, ocBeH aro Aeficrnarrloro 3aKoHoAareJrcrBo npeABlrxla Apyro.

3. lluQopnraqlrfl orHocHo rrpflKoro H HeflpflKoro rrprrrexaBaHe ua 5 Ha cro HJrrr noBeqe
oT rlpaBara Ha rurac B ooIqoro cr6panue Ha fpyuata, BKJrroqrrTeJrHo .qaHHlr 3a
aKIII{oHepIrre, pa3Mepa Ha AqroBoro HM yqacrrle tt HarrrrHa, no rofiro ce
rrprrTexaBaT aKIII|IITe.

Crmacno KHr.rrara Ha aKrlr.roHepr.rre, npeAocraBeHa or ,,I{eurpaleH Aeno3}rrap" A!, KBM

31.12.2020r. cne.{HLITe aKupIoHepLI trpllTexaBar HaA 5 ua cro or rrpaBara Ha urac e o6rqoro
cr6pauue na,,fpafin TayH flpogNexrc" A,{:

o 235 Holdings Limited - rpr.rrexaBa 15.29 0/o or rtacoBere B o6uloro cr6panue na
[pyNecrnoro

o Hsua .qpyrfi aKrlHoHepr{, Kor{To Aa npr,rrexaBar HaA 5%o ot Kanr.rraJra ua Eurrenta.

4. [arurau 3a aKllrroHeplrre cbc c[eq[aJrHrr KoHTpoJrHrr rrpaBa rr o[ucaHrre Ha re3lr
rrpaBa.

Hq\,{a aKqlroHepr4 cr,c cleur4aJ'rHrr KoHTponHr4 npaBa.



5. Cucreuara 3a KoHTpoJr [pu y[pa]r(HflBaHe Ha rrpaBoro Ha rJrac B cJryqaure,
Koraro cJryxrrreJrrr Ha fpynara ca v HeroBrr aKrlrroHepr.r Lr Koraro KoHTpoJrr,T He
ce yIIpa}I(HqBa He[ocpeAcTBeHo oT Tqx.

B fpyuara HsMa cucreMa 3a KoHTpon
Koraro cnyxr.rrenr..r na fpyuara ca v HeroBr.r

HenocpeAcTBeHo oT TrX.

lpr4 ynpaxH.,rBaHe Ha npaBoTo Ha rJrac B cryrrar.rTe,
aKur4oHepr4 r.r KotaTo KoHTponbT He ce yflpaxHflBa

6. OrpanuqeHlrq Bbpxy flpaBara Ha r,.rac, Karo orpaHr.rqeurrfl Bbpxy flpaBara Ha
rJrac Ha aKIIIroHepIrre c olpeAeJreu nporreHT ttltt 6pofi rJracoBe, Kpaeg cpo6 3a
ylpa,I(HqBaHe Ha rlpaBara Ha fJrac rrJrrr crrcreMr{, IIpu Kor.rro cbc cbrpyAHr.rqecrBo Ha
rpynara QnHaHcowrre [paBa, cBbp3aHr.r c aKrlr.rr.rre, ca orAeJreHr.r or
[pHTexaBaHeTo Ha aKrlrrrrTe.

H-sua orpaHLIqeHLIfl B npaBara Ha rJrac Ha arrlr,roHepaTe. flpanoro Ha rJrac s O6qoro
cr6patrue Ha aKuuoHepl{Te ce ynpaxH.f,Ba ruqHo lulr qpe3 rrpeAcraBprren or Jrr.rrlara, upra4o6ulu
cBoI{Te aKIII4I,I I,I BnucaHI{ B KHr.{rara Ha aKrlrroHeprrre nafi-rrcno 14 guu npe.ur.r Aarara Ha
cr6pauzero. fIpegcraBLITeJIsr rpr6na Aa pirnonara c v3puqHo [bJrHoMoruHo, orroBapquo Ha
v 3r.rcKBaHr{ sr a Ha 3IIIUK.

7. CnoparynaeHux MexAy aKlllroHeplrre, Korrro ca rr3BecrHrr Ha fpynara *t
KOI{TO Morar Aa AOBeAar AO OfpaHuqeHuq B rrpexBbpJrqHero Ha aKrIrrH rrJrrr [paBoro Ha
fJIac.

Ha fpyuara He ca LI3BecrHIl crropa3yMeHr.r, Mexry aKrlr{oHepr{Te, Kor{To Morar Aa
AOBeAaT AO OrpaHr,rqe}Ilds. B [pexBbpnsHeTo Ha aKrlr{[ I,IIA npaBoTo Ha rJrac.

8. Pasnopeg6nre orHocHo Ha3HarraBaHero rt oceo6oxAaBaHero Ha qJreHoBere Ha
ynpaBlrreJrHlrre opraHlr Ha fpynara il orHocHo rr3BbprrrBauero Ha [3MeHeHr.rs tr
AOrrl,JIHeHUq B yCTaBa.

Cruacuo pa:nope46[ITe B Ycraea ua fpyuara, Ha3HatraBaHero u oceo6oxAaBaHero Ha
qreHoBere na C,{, KaKTo H3BbpIrIBaHero Ha u3MeHeHr4q I,I AorrBJIHeHVfl B ycraBa ua fpyuata ca
or KoMrrereHTHocr eAlrHcrBeHo na O6rqoro cr6pauue Ha aKuuoHepuTe.

9. flpanonaorqranra Ha yrlpaBureJrHrrre opraHrr Ha fpynara, BKJrrorrrrreJrHo
[paBoro ila B3eMar pelrreHrrs 3a Ir3AaBaHe v o6paruo H3rcyrryBaue Ha aKrlrrl,r Ha
Ipynara.

Cr,uacuo un.40, an.1 or Yctana, Craerbt Ha Ar,rpeKToprdre B3eMa BcHrrKu pe[reHr4, rro
oIIeparLIBHara Aeftsocr na fpynata c o6uruoBeHo MHo3r.rHcrBo or [pr{cbcrBarrlr,rre qJreHoBe, c
LI3KJIIOqeH[Ie Ha Te3I,I, KOUTO 3aKOHa 

'Uil4 
yCTaBA npeAOCTaBflT B r,r3KJIIOqr,rTeJIHa KOMIeTeHTHOCT

ua O6uoro cr6pauue Ha aKrlr.roHepr.rre.

Csmacno wt.20, u.l or Ycraea, Craerur Ha rr{peKTopr{Te [rMa rrpaBo Aa B3eMa

pelleHu, 3a yBenLIqaBaHe Ha Ka[I{TaJIa na fpynara Io Aocrr.rraHe Ha o6ul nouuHaJreH pa3Mep or
15 000 000 (rerna4ecer uuruona) JreBa qpe3 rr3AaBaHe Ha HoBH o6zxnoseHz ulutu
npI{BHnetI4poBaHLI aKIII{u finu qpe3 KoHBeprr{paHe Ha o6rurauuz B aKrlrrlr. Cporrr 3a roBa e ner
roAI,IHI4, cqI,ITaHo or Brlt4cBaHero Ha Ycrasa n TP rru Arenuzs rro BnLIcBaHuqra.

Ctrlacno.u.16,al.1 ot Ycrasa, Crnemt Ha ArrpeKToprnre Moxe Aa yBenurraBaKanurara
qpe3 npeBpblrlaHero Ha rracr or ne-ran6ara B Karrr.rraJr r{pe3 eMuc}rs or aKIIrrr{, Ko}rro ce



pa:!flpeAensT MexAy aKIII4oHepI{Te 6e3 3annalllaHe vrru c AonnarrlaHe Ha crofiHocrTa r{M, B

cborBeTcTBI{e c npeABvlilelj.]ufl. or 3aKoHa peA. PeueHI,IeTo ce B3eMa B cpoK Ao 3 Meceqa cneA
npI'IeMaHeTO Ha IOAI,IUHI,L CqeToBOAeH oTqeT 3a LI3TeKnaTa IoALIHa I{ ce oAooprBa oT O6rUoro
cs6paaue Ha aKIILIoHepI{Te c o6urHoeeHo MHo3r4HcrBo. Hosure aKrlr{u ce piBnpeAenrr MexAy
AKIII,IOHEPI4TE, CBPA3MEPHO HA YqACTI,IETO I,IM B KAII,ITANA AO YBEII,IqABAHETO MY.

Ctuacso utt.20, al.3 or Vcrana, Crnerur Ha Ar..rpeKTopr.rre Moxe Aa nplreMa pelreHgr 3a
Ir3AaBaHe ua o6luralluu (nrmoul{TeJlHo KoHBeprr4pyeuu) B JreBa, npu o6u1 HoMr.rHaneH pa3Mep

ua o6mlraql4oHHl4fl 3aeM ro 15 000 000 (nerna4ecer Mr,rJruona) rena. Bpr.qrr na o6rzrarlvrvrre,
HaquHbr :a (fopullpaHe Ha AoxoAa rlo rf,x, pa3Mepbr t4 BcuqKr4 ocraHanu fiapaMerpr] Ha

o6lzraquoHHl4s 3aeM ce onpeAenqr B perxeHr,rero Ha Creera Ha A[rpeKTopprre npu cna3BaHe
pasnopea6llre Ha .4eficreauoro 3aKoHoAarencrBo u Ycrana. Cpor<rr 3a roBa e fler roAr.rHr.r,

cqI{TaHo or BIIL{cBaHero Ha roBa a3MeHeHrle B Ycrara e TP rrrd Arenuux rro BnvcBaHr{{Ta.

10. Crrqecrneuu AoroBoprr Ha rpyuara, Korrro rropaxtrar 4eficrnue,
u3MeHqr ce LrJttr ce [peKparflBar flopaArr rrpoMsHa B KoHTpoJra Ha fpyuara rpu
ocblrlecrBflBaHe Ha 3aAbJrxrrreJrHo rbpfoBo rrpeAJraraHe, Lt [OCJreArrrIHTe OT TflX,
ocBeH B cryqaure Koraro pa3KplrBaHero Ha rasr.r nu{opMaurrfl Moxe Aa [pr,rqug11
ceplro3Hlr BpeAIr Ha lpyuara; Lr3KJrrorreHr.rero rro IIpeAxoAHoro u3perreH[e He ce
rlpl{Jrara B cJryqatrre, Koraro lpyuara e AJrbxtHa aa pa3xpr.re unQopuaqurra 11o

CIIJIATA HA 3AKOHA.

fpynara HrMa cKJrroqeHr,r raKr4Ba loroBopu.

11. Cuoparyuenun MexAy fpynara v yrpaBrrreJrHrrre My opraHrr *rlt*t
cJryxlrreJrlr 3a Ir3rIJraIqaHe Ha o6eruerenue [pu Ha[ycxaHe rrJrrr yBoJrHenue 6eg [paBHo
ocHoBaHue I{Jrrr IIpu npeKpaTflBaHe Ha TpyAOBrrTe rrpaBooTHorrreHHfl rro IIpI,IqrrHr{,
cBbp3aHrr c TbproBo [peAJrafaHe.

H.f, N,ra raKr,rBa cflopa3yMeHr,rq.

12. [pyru unQopnaqrrfl rro nperleHKa Ha lpyuara
fpynara npeqeHsBa, rre Hf,Ma Apyra un$opnaaqvq, Koqro Aa He e ny6ruvuo onoBecreHa r.r

Ko{To 6u 6uta BaxHa 3a aKrlr.roHepr.rre flppr B3eMaHe Ha o6ocHosaHo perreHr.re.

13.04.2021r.

rp.Co$nr

Ilpegcegarer Ha C!:
Err.rauye,ra Crou


		2021-04-27T16:53:06+0300
	MARIELA GEORGIEVA POPOVA




