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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
За годината, приключваща на 31 декември 2010 г. 
 
ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ  ОТ 23.02.2011 г. СД на „БЧИХ „ АД 
 
 
НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА 
НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН 
 
Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 
декември 2010 г., изготвен в съответствие Международните стандарти за финансово 
отчитане, приети от Европейския съюз. Този финансов отчет е одитиран от ДЕЯН 
КОНСТАНТИНОВ 
 
ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА  
 
"БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД " (дружеството или холдингът) е публично 
акционерно дружество, регистрирано в Смолянски окръжен съд по фирмено дело № 160 по 
описа за  1998 г. със седалище в гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух” № 4 и пререгистрирано в 
Търговския регистър с БУЛСТАТ: 120 054 800 
 
Първоначално Дружеството е учредено като приватизационен фонд по Закона за 
приватизационните фондове с наименование Приватизационен фонд Булгар Чех Инвест 
АД. 
 
Общото събрание на акционерите от 07 януари 1998 приема решение за преуреждане 
дейността на Приватизационен фонд Булгар Чех Инвест АД като холдингово дружество и 
промяна в наименованието на Дружеството от Приватизационен фонд Булгар Чех Инвест 
АД  на Булгар Чех Инвест Холдинг АД. 
 
Дружеството е с капитал  1 191 105 лева, разпределен в 1 191 105 обикновени поименни 
акции. 
 
Капиталът на дружеството е акционерен и се притежава от множество физически лица и 
няколко юридически лица. Началния капитал, с който е регистрирано дружеството е 256 
хил. лева, а увеличението произтича от двукратните пререгистрации в увеличение и 
намаление до настоящия му размер, в т.ч. от капитализиране на полагащи се  дивиденти. 
През текущия отчетен период промени в капитала на дружеството не са настъпили.  
 
Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите. Седалището 
на управление на дружеството е: Република България, гр. Смолян, ул. “Хан Аспарух” 4  
 
Предметът на дейност на дружеството е придобиване, управление, оценка и продажба на 
участия в български и чуждестранни дружества; Придобиване, управление и продажба на 
облигации; Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за 
използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; 
Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, инвестиране и 
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инвестиционно кредитиране; Маркетинг, борсови операции, инженеринг, собствена 
търговска дейност и други търговски сделки, незабранени със закон. 
 
Дейността на Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие. 
 
Дружеството е регистрирано по закона за Данъчното производство под данъчен № 
1217056779. Извършено е вписване в Единния държавен регистър на стопанските субекти 
„БУЛСТАТ” под идентификационен код № 120054800 Ю, както и в Държавно обществено 
осигуряване. Не е регистрирано по закона за ДДС за 2010 г. 
 
Акциите на Дружеството се търгуват на Българска фондова борса АД гр. София. 
 
Финансовите отчети са одобрени за издаване от Съвета на директорите на 23 февруари 
2010 г., представени са в хиляди лева  и са неконсолидирани (индививуални). 
 
Дружеството и през тази година е продължило основната си дейност, свързана с 
придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни 
дружества; Придобиване, управление и продажба на облигации; Придобиване, оценка и 
продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в 
които холдинговото дружество участва; Финансиране на дружества, в които холдинговото 
дружество участва, инвестиране и инвестиционно кредитиране; Маркетинг, борсови 
операции, инженеринг, собствена търговска дейност и други търговски сделки. 
 
Финансовият резултат на Дружеството за 2010 г. след данъци е загуба в размер на 2 хил. лв. 
Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното 
законодателство. 
 
 
ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА 
 
Структура на основния капитал 
Акционери Участие Брой акции Номинална 

стойност (хил. лв.) 
Юридически лица 14.39% 171350 171 
Физически лица  85.61% 1019755 1020 
 
Към 31 декември 2010 г. Булгар Чех Инвест Холдинг АД има участия в следните дъщерни 
и асоциирани дружества: 
 

№ Предприятие Седалище % участие 
1 "УНИТЕХ" АД в ликвидация Троян 43.26% 
2 "ЗММ СВИЛЕНГРАД" АД Свиленград 24.88% 
3 "ЕГИДА" АД Ивайловград 57.06% 
4 "ВИТТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ" АД Пловдив 92.38% 
5 "ПЕТРО ОИЛ" АД Смолян 32.96% 
6 „ЕЛПРИБОР” АД Бургас 4,63% 
7 "ОАЗИС ТУР" АД Бургас 49.97% 
8 ЛАЗУРЕН БРЯГ АД Приморско 25.50% 
9 ХЕМУС АВТОТРАНСПОРТ АД Габрово 30.33% 
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СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2011 ГОДИНА 
В предвид на настъпилата финансова и икономическа криза в България през 2009 г. и 
засилването и през 2010 г. е много сложно и трудно да се предвиди какво развитие ще 
претърпи БЧИХ, имайки предвид, че: 
Предприятия като „ЕГИДА” АД, „ЗММ-СВИЛЕНГРАД” АД изпаднаха в икономически 
проблеми породени главно от липса на поръчки и пазар за продукцията, която 
произвеждат. Предприетите мерки за намаляване на разходите в т.ч. съкращаване на 
персонала, допълнително намаляват переспективите за развитие на предприятията. Твърде 
е възможно да се пристъпи към прекратяване на дейността им и ликвидация с цел 
удовлетворяване на всички кредитори и възмездяване на инвеститорите в т.ч. акционерите 
на фирмите. 
“УНИТЕХ” АД в ликвидация – Троян изпадна във финансови проблеми главно породени 
от предявени претенции на банки и доставчици към дружеството. Има много заведени и 
присъдени дела в полза на кредитори на “УНИТЕХ” АД в ликвидация, които допълнително 
усложняват финансовата картина в предприятието. Твърде често се намесва съдия 
изпълнител в продажба на активи на дружеството на много ниски цени. 
Останалите дружества от икономическата група на холдинга за сега нямат финансови  и 
икономически проблеми, но и при тях се наблюдава силно намаление на търсенето на 
продуктите и услугите които предлагат и намаляване на приходите от продажби, което 
респективно води до ниски финансови резултати. Предприети са мерки за отдаване под 
наем на атрактивни площи с цел увеличаване на приходите и подпомагане на дейността на 
дружествата. 
При така очертаващата се макро-икономическа рамка в страната, спад в продажбите и 
услугите които предлагат предприятията, проблемите породени от съкращение в персонала 
и трудности в бъдещето по набирането на квалифициран персонал, скъп финансов ресурс 
на банките е редно да се обсъди въпроса на Общо събрание на холдинга и предприятията от 
икономическата група за сливане и обединяване с цел по-ефективно управление като цяло. 
Създалата се финансово-икономическа ситуация в страната и на международните пазари, 
не дава предпоставки да се поставят цели и разработват програми за развитие на БЧИХ и 
неговите предприятия от икономическата група. Като се вземе предвид и мерките свързани 
с намаляване на разходите и съкращаване на персонала взети през миналата и текущата 
година още повече ограничават възможностите за развитие. Най-реалистични изглеждат 
целите поставени пред БЧИХ, а именно: 
Сливане и обединяване на предприятия с цел по-ефективно управление и намаляване на 
разходите 
Оценка и анализ на дълготрайните активи на икономическата група и предприемане на 
мерки за продажба и освобождаване от активи предимно сгради и земи 
Финансово-икономически контрол на ликвидноста и платежоспособността на 
предприятията с цел недопускане изпадането им в неплатежоспосбост и ликвидация 
Търсене на възможности за преструктуриране на предприятията в условията на финансова 
и икономическа криза която по всяка вероятност ще продължи дълго. 
За 2011 г. очакваните приходи 50 х.лв., очаквани  разходи 47.лв., печалба 3 х.лв, печалба на 
1 акция  0,0025 рентабилност на капитала 0,67%. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
 
Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2010 г., Булгар Чех 
Инвест Холдинг АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление. 
 
Към 31 декември 2010 г., Съветът на директорите се състои от следните членове: 
1. Христо Енев Христов 
2. Тома Христов Томов 
3. Диана-Мария Боянова Райнова 
 
Изпълнителен Директор на Дружеството е Тома Христов Томов. 
 
Отговорности на ръководството 
 
Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за 
всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние 
на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци. 
 
Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни 
политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2010 г. и е 
направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.  
 
Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни 
стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото дружество. 
 
Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за 
целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за 
избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности. 
 
 
Състояние  на “БЧИХ” АД 
Ликвидност 
 
“БЧИХ” АД поддържа добра ликвидност, а именно коефициента за общата за текущият 
период е 51,64 който е еднакъв и за бързата ликвидност и незабавната която е и абсолютна 
18,14. Тези показатели се дължат от една страна на наличните парични средства към края 
на годината и от други малки текущи задължения.  
Вътрешни източници на ликвидност 
 
БЧИХ АД за последните 3 финансови години е притежавал предимно вътрешни източници 
на ликвидност видно от баланса и отчета на холдинга, както следва: 

№ 2008 2009 2010
1 Краткосрочни вземания 180 274 294
2 Парични средства 268 185 159

ВСИЧКО: 448 459 453
Краткосрочни задължения 16 14 9  

Вътрешни източници на ликвидност на холдинга са краткосрочните вземания и паричните 
средства.  
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От горната таблица може да се направи извод, че вътрешните източници на ликвидност на 
холдинга са многократно по-големи от краткосрочните задължения.   
 
Източниците на ликвидност през 2010 г. спрямо 2009 г.са намалели със 6 х.лв. които  са в 
резултат главно на: 
увеличение на краткосрочните вземания от дъщерни дружества–20 х.лв.  
Намалените парични средства – 26 х.лв.  
 
Външни източници на ликвидност 
 
Като външни източници на ликвидност за БЧИХ АД представляват получените дивиденти 
от предприятията в които холдинга има участие. За изминалите три години получените 
дивиденти са както следва: 
2008 г. – 54 х.лв 
2009 г. – 93 х.лв. 
2010 г. –  4 х.лв. 
 
По отношение на външните източници на ликвидност и настъпилата и задълбочаваща се 
финансова и икономическа криза в България не дават переспективи за повишаване 
външните източници на ликвидност още повече като се има предвид, че не може да се 
оцени времето за спад на производството и продажбите в дъщерните предприятия и 
приетите съкращения в персонала. Твърде е възможно дългото продължение на 
икономическата криза да доведе до масово ликвидиране на предприятия на холдинга. 
 
Капиталови ресурси: 
  
През отчетения период коефициент дълг/собствен капитал (ливъридж) – 0,006, а през 2011 
г. се предвижда да се поддържа в диапазона 0,003 – 0,008. Тези ниски стойности на този 
коефициент гарантират по-нататъшна стабилност и висока ликвидност. 
Резултати от дейността: 
 
През 2010 г. финансовите отчети са изготвени прилагайки Международните счетоводни 
стандарти, съгласно Закон за счетоводството. 
Анализ на баланса  
Дълготрайни активи 
Дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи 
 
Дълготрайните материални активи за текущия спрямо предходния период са намалени с 3 
х.лв.  вследствие начислените амортизации за 2010 г.   
 
На активите е извършвана преоценка за периода от 1998 до 2001 г. съгласно  изискванията 
в действащия тогава Закон за счетоводството. През 2003 г. е извършен основен преглед на 
дълготрайните активи и са заведени по справедливата им стойност. В баланса са показани с 
балансовата им стойност, т.е намалени с начислената до момента амортизация.  
 
Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани, като 
последователно е прилаган линейният метод, на база полезния живот на активите.  
 
Дългосрочни финансови активи 
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С най-голям дял в актива на баланса на дружеството са дългосрочните финансови активи, 
които заемат 61,52 % от общата стойност на активите. От тях съществен е делът на 
съучастията, за които е изготвен Елемент № 7.5 от Приложението към Годишния финансов 
отчет. 

стойност % стойност % стойност пункт
1 Дялови участия в дъщерни 

предприятия
497 56.41% 497 56.41% 0 0.00

2 Дялови участия в асоциирани 
предприятия

43 4.88% 43 4.88% 0 0.00

3 Дялови участия  в други 
предприятия

7 0.79% 7 0.79% 0 0.00

4 Други дългосрочни ценни книжа 8 0.91% 8 0.91% 0 0.00
5 Дългосрочни вземания от свързани 

предприятия
326 37.00% 326 37.00% 0 0.00

ВСИЧКО 881 100.00% 881 100.00% 0 0.00%

2010 2009III. Дългосрочни финансови активи Разлика

 
 
Промени в дългосрочни финансови активи спрямо 2009 г. няма. 
 
Краткотрайни (краткосрочни) активи 
Материални запаси 
 
Материалните запаси на дружеството са текущи активи, главно свързани с текущото 
обслужване на дейността на холдинга. За текущия спрямо предходния период няма 
изменение. Не се поддържа голяма наличност на материалните запаси, а само най-
необходимото за текущата работа – канцеларски материали, офис-обзавеждане и помощни 
канцеларски средства с малка стойност в употреба. 
 
Краткосрочни вземания 
 
За текущия спрямо предходния период размера на краткосрочните вземания е увеличен 
абсолютно със 20 хил.лева, и относително с 1,5 пункта от общата стойност на активите.  

стойност % стойност % стойност пункт
1 Вземания от свързани предприятия - 

дивиденти
158 53.74% 144 52.55% 14 0.01

2 Вземания от клиенти и доставчици 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00
3 Данъци за възстановяване 2 0.68% 2 0.73% 0 0.00
4 Други краткосрочни вземания 134 45.58% 128 46.72% 6 -0.01
ВСИЧКО 294 100% 274 100% 20 0.00

2010 2009Б.II. Краткосрочни вземания Разлика

  
Увеличението се дължи главно на увеличение на вземанията за дивидент 14 х.лв. и 
увеличение на други краткосрочни вземания 6 х.лв.  
Парични средства 
 
Наличните парични средства в края на отчетния период намаляват с 26 хил.лева. 
Намалените парични средства са в резултат на: увеличени краткосрочни вземания 20 х.лв. 
и финансовия резултат загуба 2 х.лв., увеличение на разходи за възнаграждения 6 х.лв. 
 
В отчета за паричните потоци са показани паричните постъпленията и плащания по видове 
дейности.  
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Собствен капитал 
Основен капитал 
 
Капиталът на дружество е 1 191 105 лева (един милион сто деветдесет и една хиляди сто и 
пет лева), разпределени в 1 191 105 (един милион сто деветдесет и една хиляди сто и пет)  
броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев. 
 
Акционерната книга се води от Централен депозитар АД гр.София. Прехвърлянето и 
движението на акциите се отразява в Централни депозитар АД по подадена информация от 
инвестиционни посредници.  
 
Във връзка с намалената покупко-продажба на акции, Съвета на директорите на БФБ с 
протокол №37 от 30.09.2009 г., считано от 04.01.2010 г. премести служебно на 
неофициалрен пазар на акции, сегмент „В” емисията акции, издадена от БЧИХ, във връзка 
с това, че емисията не отговаря на критериите чл.37 ал.3 от Правила за допускане до 
търговия на БФБ. 
 
Акционерната книга и състоянието на акционерите се получава от БЧИХ съгласно закона 
преди всяко провеждане на редовно или извънредно ОС. 
 
През 2010 г. дружеството не е изплащано дивиденти на акционерите.  
Резерви 
 
Резервите през отчетната година нямат промяна спрямо 2009 г. Собствения капитал на 
холдинга няма промяна.  
Финансов резултат 
  
Финансовия резултат през текущия период е загуба в размер на 2 хил. лева, формирана от 
намалени приходи със 142 х.лв. в сравнение с предходната година, в т.ч. приходи от лихви 
намалени с 12 х.лв., приходи от дивиденти намалени с 75 х.лв. и намалени приходи от 
операции с финансови активи с 61 х.лв. и увеличени нетни приходи от извършени услуги 6 
х.лв. 
Намалени разходи за дейността 92 лв. в т.ч.  намалени други разходи 100 х.лв. и 7 х.лв. 
увеличени разходи за възнаграждения и осигуровки и увеличение на амортизации 1 х.лв. 
 
Дългосрочни пасиви 
Дългосрочни задължения 
 
Холдингът няма дългосрочни задължения през текущата година. 
 
Краткосрочни пасиви 
Краткосрочни задължения 
 
Краткосрочните задължения са намалени с 5 х.лв. в т.ч. намаление на други задължения с 5 
х.лв.  
Анализ на отчета  
 
Намалени разходи за дейността 92 лв. в т.ч.  намалени други разходи 100 х.лв. и 7 х.лв. 
увеличени разходи за възнаграждения и осигуровки и увеличение на амортизации 1 х.лв. 
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Финансовите приходи са намалени със 148 х.лв., което се дължи главно на намалени 
приходи от лихви 12 х.лв., намаление на приходите от дивиденти 75 х.лв. и намаление на 
положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти със 61 х.лв.  
 
Подробни данни и конкретни стойности на баланса и отчета на БЧИХ АД за текущ и 
предходен период се съдържат в приложение 1, 3 и 6  към МСС 1, приложение 1 към МСС 
7, елемент 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 приложени към годишния финансов отчет. 
 
Участие на БЧИХ в дъщерни и асоциирани предприятия 
 
БЧИХ има участия в 6 дъщерни предприятия с проценти и предмет на дейност видно в 
регистрационната карта т.3.4. 
БЧИХ има асоциирано участие в 2 дружества видно от елемент 7.5. на финансовия отчет за 
2010 г. 
БЧИХ има участие в други предприятия в 1 дружество видно от елемент 7.5 на финансовия 
отчет за 2010 г. 
БЧИХ няма регистрирани клонове. 
Информация по чл.187Д от търговския закон 
Брой и номинална стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени 
акции, частта от капитала която те представляват както и цената по която е станало 
придобиването или прехвърлянето 
 
БЧИХ няма придобити и прехвърлени собствни акции през годината 
Информация за членовете на съвета на директорите по чл.247 от ТЗ 
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ ОБЩО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА 
ДИРЕКТОРИТЕ 
 
През 2010 г. членовете на съвета на директорите са получили 29 х.лв.   
Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на СД през годината акции 
облигации на дружеството са дадени в таблицата по долу. 

Име
притежавани акции 

на  01.01.2010

придобити 
до 

31,12,2010

прехвърлен
и до 

31,12,2010

налични 
акции към 
31.12.2010

Тома Христов Томов 91287 0 0 91287
Христо Енев Христов 0 0 0 0
Диана-Мария 0 0 0 0

 
Права на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции, облигации на 
дружеството 
 
Членовете на СД на БЧИХ АД нямат специални права и забрани за придобиване на акции и 
облигации на дружеството 
Участие на членовете на СД в търговски дружества 
 
Членовете на Съвета на директорите не участват като неограничено отговорни съдружници 
в търговски дружества. 
Членовете на СД притежават над 25% от капитала на други дружества както следва: 
Тома Христов Томов 
 
ПЕТРО ОИЛ” АД гр.Смолян 
“ХОУЛИ ПИЛАНА” ООД гр.Смолян  
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„ЕВРО-99” АД гр.Смолян 
“ТОМОВ” ЕООД 
„ЕЛПРИБОР” АД гр.Бургас 
 
Христо Енев Христов 
“УНИТЕХ” АД в ликвидация,  
 
Членовете на СД участват в управлението на други дружества като управители и членове 
на съвета на директорите както следва: 
Тома Христов Томов 
 
 
Член на СД на “ИМЛТ” АД – София 
Член на СД на “ВИТТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ” АД гр.Пловдив  
Член на СД на „ЗММ-СВИЛЕНГРАД” АД гр.Свилеград 
Член на СД на “ЕЛПРИБОР” АД гр.Бургас  
Член на СД на “ОАЗИС ТУР” АД гр.Бургас 
Член на СД на “ПЕТРО ОИЛ” АД гр.Смолян 
Член на СД на “ЕВРО-99” АД гр.Смолян  
Управител на “ХОУЛИ ПИЛАНА” ООД гр.Смолян  
Управител на “ЕВРО ТУР” ЕООД 
Управител на “ТОМОВ” ЕООД гр.Смолян  
 
Христо Енев Христов 
 
Управител на “ЕНЕВ” ООД гр.Габрово 
  
Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване 
Важни събития след годишното счетоводно приключване няма. 
Важни научни изследвания и разработки 
Научни изследвания и разработки не се извършват в холдинга. Инженерно- технически 
разработки и внедряване на нови изделия, технологии, модернизация и реконструкция на 
оборудването се извършват в предприятията. Холдинга участва във финансиране на такива 
инженерно-внедрителски проекти. 
Рискови фактори 
Рисковете, които са свързани с дейността на холдинга и притежавания относително 
устойчив портфейл на инвестиции намира изражение в следните систематични и 
несистематични рискове: 
РИСК ПОРОДЕН ОТ АКТУАЛНОТО икономическо състояние на страната.  През 2010 г. 
финансовите и икономическите проблеми за страната се задълбочиха. Намали 
покупателната способност на физическите и юридически лица доведео до увеличаване на 
фиреманата задлъжнялост и ниско потребление. Държавата също стана един голям 
длъжник на бизнеса по отношение на разплащанията на държавни и общински обекти и 
своевременното възстановяване на ДДС. Развитието на отрасли „Машиностроене” и 
„Електротехника” в които предприятия БЧИХ АД има големи инвестиции спря и много 
фирми пректратиха дейността с което още повече се намали търсенето на 
машиностроителни електротехнически  изделия.  Китайска конкуренция в продуктите на 
тези отрасли се почуства с още по-голяма сила .  Финансовата стабилност на холдинга е все 
още добра, но тя ще бъде силно повлияна от описаните по-горе макро-икономически 
процеси, които настъпиха през 2010 г. и следващите години.  
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РИСК ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ В СТРАНАТА. Сегашната тенденция на 
политическа стабилност, законодателната програма, членството на България в Европейския 
съюз и НАТО, ни дават основание да считаме, че този риск ще оказва все по-малко 
отрицателно влияние.  
ВАЛУТЕН РИСК. Този риск е незначителен от гледна точка на въведения от 01.07.97 г. 
валутен борд – фиксираният курс на лева към еврото. Противоречието при този риск се 
наблюдава от нестабилността във валутния курс на долара и драстичното му спадане през 
2004 г. , през отчетната 2010 г. доларът се запази в границите меджу 1,35 лв. до 1,60 лв.  
Тези колебания не създават условия за увеличен валутен риск още повече, че търговския 
стокообмен на фирмите от холдинга е преди всичко в евро. 
ЛИХВЕН РИСК - от нивата на лихвения процент в страната зависи много инвестиционната 
активност, включително търсенето и цената на акциите. При лихвен процент от 3-6% по 
депозитите през 2010 г. силно спадна /замря/ покупко-продажбата на акции и 
инвестиционната активност на физически и юридически лица. 
ПАЗАРЕН РИСК - Слабо действуващия капиталов пазар не може да даде възможност за 
реалната оценка на този риск. Сигурно е, че цените на акциите ще се влияят много от 
съществуването на капиталовия пазар и неговата стабилност. Особено влияние на 
капиталовия пазар оказват започналата световна икономическа криза, която силно повлия 
на финансовите пазари и рязко намали покупко продажбата и цените на акции.  Тази криза 
ще оказва дългосрочно влияние върху продажбата на акции и капиталовите пазари. Спада в 
покупко-продажбата на акции засегна и акциите на БЧИХ, тяхното търсене и цена. Във 
връзка с намалената покупко-продажба на акции, Съвета на директорите на БФБ с 
протокол №37 от 30.09.2009 г. , считано от 04.01.2010 г. премести служебно на 
неофициалрен пазар на акции, сегмент „В” емисията акции, издадена от БЧИХ, във връзка 
с това, че емисията не отговаря на критериите чл.37 ал.3 от Правила за допускане до 
търговия на БФБ.   
Пазарният риск се проявява и косвено за холдинга чрез пазара на продуктите на 
предприятията в които холдинга е инвестирал. Този риск зависи много от пазарните 
позиции и конкурентноспособността на съответното предприятие.   
КРЕДИТЕН РИСК. Този риск се проявява косвено в предприятия в които холдинга е 
инвестирал имащи кредити и задължения. Той може да оказва съществено влияние ако 
лихвения процент се завиши с което очакваните дивиденти от предприятията ще намалеят.  
Световната финансово икономическа криза доведе до повишение на лихвините проценти 
на банките и ограничаване на предоставените инвестиционни и оборотни кредити. Тази 
картина ще остане и за бъдещите периоди което ще затрудни производствената дейност на 
предприятията и ще  увеличи финансовите им раходи за лихви и респективно ще намали 
печалбата. 
 СЕКТОРЕН РИСК. Този риск зависи много от относителните тегла на дяловете 
присъствуващи в портфейла на холдинга и от диверсифицираността "отдалечеността" един 
от друг на отраслите в портфейла. Портфейла в "несвързани" отрасли, рентабилни в 
миналото предприятия, търсене на възможности за преструктуриране в производството и 
продуктите са фактори които намаляват този риск.Трябва да се отбележи обаче, че 
повечето от предприятията на БЧИХ работят със стари технологии, оборудване, ниска 
производителност което води до недостатъчна конкурентно способност особено по 
отношение на все по масово навлизащи в нашия и европейски пазари на китайски стоки. 
Тези обстоятелства повишават риска. 
Промени в цената на акциите на дружеството 
Спада в покупко-продажбата на акции засегна и акциите на БЧИХ, тяхното търсене и цена. 
Във връзка с намалената покупко-продажба на акции, Съвета на директорите на БФБ с 
протокол №37 от 30.09.2009 г. , считано от 04.01.2010 г. премести служебно на 
неофициалрен пазар на акции, сегмент „В” емисията акции, издадена от БЧИХ, във връзка 
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с това, че емисията не отговаря на критериите чл.37 ал.3 от Правила за допускане до 
търговия на БФБ. 
Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за 
добро корпоративно управление по чл. 94, ал. 2, т. 3 ЗППЦК: 
На фона на борсовите сривове в местен и световен мащаб, голямата конкуренция от 
китайски производители, труден за влизане поради високи стандарти европейски пазар, все 
по осезателен недостиг на квалифициран персонал в отрасъл машиностроене и 
електротехника, СД на холдинга полага големи усилия за модерно управление чрез 
реализиране програмата за добро корпоративно управление. 
В програмата са залегнали принципи и цели които продължиха да се изпълняват и през  
2010 г., а именно: 
1. Постигане по-висока ефективност в управлението на БЧИХ и неговите дъщерни 
дружества с цел защита на интересите на акционерите. 
2. Утвърждаване принципите на добро корпоративно управление във дъщерните 
предприятия на БЧИХ АД  
3. Подобряване работата на управителните   органи   на   дъщерните предприятия   на   
БЧИХ   и гарантиране правата на акционерите. 
4. Създаване на прости и ясни процедури, които повишават информираността на 
акционерите и насърчават участието им при вземането на решения в ОС дружествата 
5. Привеждане в съответствие   на   системата   за   ефективно   и   своевременно общуване 
с акционерите във връзка с решенията на управителните органи и дейността на 
дружеството. 
На провежданите общи събрания акционерите имат възможност да участват и гласуват по 
всички въпроси от дневния ред, включително по избора на членове на Съвета на 
директорите, определяне на възнагражденията и тантиемите на управителните и контролни 
органи, разпределянето на печалбата; Акционерите получават своевременна информация за 
датата, мястото и дневния ред на общото събрание; Същите имат възможност да задават 
въпроси и да получават отговори от Съвета на директорите по въпросите по и извън 
дневния ред и перспективите на дружеството.  
Съществува стройна система за регистрация на собствеността на акционерите в капитала 
на дружеството - изградена е база данни, която се усъвършенства и актуализира текущо с 
помощта на информацията, подавана от Централен депозитар; 
Заседанията  на управителните органи се провеждат редовно и по предварителен график, 
който дава възможност за участие на всички членове на управителните органи и 
разглеждане на всички основни въпроси свързани с дейността на дружеството. 
Заседанията на СД се провеждат след предварително подготвени материали и проекти за 
решения, което дава възможност за задълбочено обсъждане на разглежданите въпроси и 
проекти за решения, подробно протоколиране, свеждане решенията за изпълнение от 
касаещите лица и контрол на изпълнението.  
Провеждат се тримесечни съвместни заседания на СД на “БЧИХ” АД със СД на дъщерните 
предприятия На тези заседания се разглеждат финансово-икономическите резултати, 
маркетинговите и пазарни задачи и постигнати резултати, изпълнението на разработените 
бизнес-планове като цяло. Изготвят се тримесечни отчетни регистри за финансово 
икономическото състояние на холдинга и дъщерните предприятия които са на 
разположение на ръководството и акционерите в офиса на холдинга. 
Усъвършенствана е системата за изискване и получаване на информация за 
финансово-икономическото състояние на фирмите в които  “БЧИХ” АД  няма  
мажоритарно участие, подържане постоянен контакт със СД и мажоритарните собственици 
с цел защита интересите на холдинга и извличане максимална изгода. 
Съвета на директорите на “БЧИХ” АД активно съдейства за независим одит на холдинга и 
дъщерните му дружества.  
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Своевременно се представят задължителните отчети и уведомления по ЗППЦК, както и 
разкриването на информацията съгласно изискванията на Закона. 
Поддържа се актуална информация в интернет страницата на „БЧИХ” АД. 
 
Регулярната информация се разкрива на обществеността при условията и по реда на чл.100 
т. Ал.1 и 3 от ЗППЦК. 
 
Офисът на “БЧИХ” АД е отворен от 10.00 до 17.00 ч. за акционерите през всеки работен 
ден от седмицата. Директора за връзка с инвеститорите на холдинга предоставя 
своевременно изискваната от акционерите информация по телефона, факс, E-mail,  по 
пощата.  
 
 
(……………………). 
 (Тома  Христов Томов) 
 
Изпълнителен директор 
БЧИХ АД 
гр. Смолян 
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ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
І.  Обща информация 
 
Наименование на дружеството: „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД 
 
 
Управителен съвет:  
 
Председател: Христо Енев 
 
Членове: 

1. Диана-Мария Райнова 
2. Тома Томов 

 
Изпълнителен директор: Тома Томов 
 
Съставител: Еленка Динкова 
 
 
Държава на регистрация на дружеството: България 
 
Седалище и адрес на регистрация: 
 
Гр. Смолян, ул. Хан Аспарух 4 
 
Обслужващи банки: 
 
ОББ АД – клон Смолян 
 
 
Финансовият отчет е индивидуален (самостоятелен) отчет на дружеството.  
 
Предмет на дейност и основна дейност/и на дружеството: 
 
Предметът на дейност на дружеството е придобиване, управление, оценка и продажба на 
участия в български и чуждестранни дружества; Придобиване, управление и продажба на 
облигации; Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за 
използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; 
Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, инвестиране и 
инвестиционно кредитиране; Маркетинг, борсови операции, инженеринг, собствена 
търговска дейност и други търговски сделки, незабранени със закон. 
 
Дейността на Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие. 
 
Дружеството е регистрирано по закона за Данъчното производство под данъчен № 
1217056779. Извършено е вписване в Единния държавен регистър на стопанските субекти 
„БУЛСТАТ” под идентификационен код № 120054800, както и в Държавно обществено 
осигуряване. Не е регистрирано по закона за ДДС за 2010 г. 
 
 
Дата на финансовия отчет: 31.12.2010 г.  
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Текущ период: годината започваща на 01. 01. 2010 г.  и завършваща на 31. 12. 2010 г.  
 
Предходен период: годината започваща на 01. 01. 2009 г.  и завършваща на 31. 12. 2009 г.  
 
 
Дата на одобрение за публикуване : 23 февруари 2011  
 
Орган одобрил отчета за публикуване: Съвет на директорите, чрез решение вписано в 
протокол  от дата 23 февруари 2011.  
 
Структура на капитала  

 
"БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД " (дружеството или холдингът) е публично 
акционерно дружество, регистрирано в Смолянски окръжен съд по фирмено дело № 756 
по описа за  1996 г. със седалище в гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух” № 4 и пререгистрирано 
в Търговския регистър с БУЛСТАТ: 120 054 800 
 
Първоначално Дружеството е учредено като приватизационен фонд по Закона за 
приватизационните фондове с наименование Приватизационен фонд Булгар Чех Инвест 
АД. 
 
Общото събрание на акционерите от 07 януари 1998 приема решение за преуреждане 
дейността на Приватизационен фонд Булгар Чех Инвест АД като холдингово дружество и 
промяна в наименованието на Дружеството от Приватизационен фонд Булгар Чех Инвест 
АД  на Булгар Чех Инвест Холдинг АД. 
 
Дружеството е с капитал  1 191 105,00 лева, разпределен в 1 191 105 обикновени поименни 
акции. 
Капиталът на дружеството е акционерен и се притежава от множество физически лица и 
няколко юридически лица. Началния капитал, с който е регистрирано дружеството е 256 
хил. лева, а увеличението произтича от двукратните пререгистрации в увеличение и 
намаление до настоящия му размер, в т.ч. от   капитализиране на полагащи се  дивиденти. 
През текущия отчетен период промени в капитала на дружеството не са настъпили.  
 
Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите. 
Седалището на управление на дружеството е: Република България, гр. Смолян, ул. “Хан 
Аспарух” 4  
 

Акционер 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 

Брой акции Стойност Платени % Дял Брой акции Стойнст Платени % Дял 

Юридически 
лица             171 350            171 350            171 350  14.39%           171 350           171 350           171 350  14.39% 

Физически лица         1 019 755         1 019 755         1 019 755  85.61%        1 01 755        1 019 755        1 019 755  85.61% 

Общо:        1 191 105       1 191 105       1 191 105  100%     1 191 105      1 191 105      1 191 105  100% 
 

    
 
 
Регулаторна рамка 
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ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа  
 
Н А Р Е Д Б А № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане на 
ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите 
емитенти на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г., изм. и доп., бр. 12 и 101 от 2006 г.)  
 
НАРЕДБА № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични 
дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на КФН 
 
НАРЕДБА от 17.12.1997 г. за минималното съдържание на пълномощно за 
представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били 
предмет на публично предлагане (обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997) 
 
НАРЕДБА № 39 от 21.11.2007 г. за разкриване на дялово участие в публично дружество 
 
ІІ. База за изготвяне на финансовите отчети и приложени съществени счетоводни 
политики 
 
База за изготвяне 
 
Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на българското счетоводно 
законодателство в националната валута на Република България - български лев.   
 
От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1. 95583 лева за 1 
евро.  
 
Точността на сумите представени във финансовия отчет е хиляди български лева.  
 
Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международни 
стандарти за финансови отчети (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз.  
Финансовият отчет е изготвен и в съответствие с изискванията на Международните 
стандарти за финансова отчетност, публикувани от Международния съвет по счетоводни 
стандарти.  Всички Международни стандарти за финансови отчети са публикувани от 
Международния съвет по счетоводни стандарти, в сила за периода на изготвяне на тези 
консолидирани финансови отчети, са приети от Европейския съюз чрез процедура за 
одобрение, установена от Комисията на Европейския съюз.  
 
Дружеството изготвя и консолидирани финансови отчети в съответствие с 
Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), разработени и публикувани от 
Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и одобрени от Европейския съюз. 
В тях инвестициите в дъщерни предприятия са отчетени и оповестени в съответствие с 
МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети. 
 
Дружеството не е консолидирало финансовите отчети на дъщерните си дружества към 31 
декември 2010 г. Съгласно изискванията на националното счетоводно законодателство 
окончателния консолидиран отчет се изготвя до 30 юни 2010 г. 
 
Финансовите отчети са изготвени на принципа на действащо дружество, който предполага, 
че Дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. 
 

http://www.fsc.bg/go.idecs?m=library&f=download&id=18391�
http://www.fsc.bg/go.idecs?m=library&f=download&id=10476�
http://www.fsc.bg/go.idecs?m=library&f=download&id=10476�
http://www.fsc.bg/go.idecs?m=library&f=download&id=10476�
http://www.fsc.bg/go.idecs?m=library&f=download&id=10462�
http://www.fsc.bg/go.idecs?m=library&f=download&id=10462�
http://www.fsc.bg/go.idecs?m=library&f=download&id=10457�
http://www.fsc.bg/go.idecs?m=library&f=download&id=10457�
http://www.fsc.bg/go.idecs?m=library&f=download&id=10457�
http://www.fsc.bg/go.idecs?m=library&f=download&id=17473�
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Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с МСФО изисква употребата на 
счетоводни приблизителни оценки. Когато е прилагало счетоводната политика, 
ръководството се е основавало на собствената си преценка. Елементите на финансовите 
отчети, чието представяне включва по-висока степен на преценка или субективност, както 
и тези елементи, за които предположенията и оценките имат значително влияние върху 
финансовите отчети като цяло, са отделно оповестени в отделно приложение. 
 
При прилагане счетоводна политика със задна дата, при преизчисляване на статии (грешки) 
със задна дата или когато се прекласифицират статии във финансовите отчети, се извършва 
корекция, за да се осигури сравнимост с текущия период. Подобни преизчисления са 
резлутат от по-детайлно представяне на перата на балнса и отчета за приходи и разходи в 
бележките към финансовия отчет. 
 
Изявление за съответствие  
 
Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в 
съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).  
 
Финансовите отчети са изготвени при спазване принципа на историческата цена, с 
изключение на случаите на преоценка на финансови активи и пасиви по справедлива 
стойност в печалбата или загубата и други посочени в приложенията към финансовите 
отчети.  
 
Приложими за Дружеството са следните Международни стандарти и практики: 
Международни счетоводни стандарти (МСС) 
МСС 1 Представяне на финансови отчети  
МСС 2 Материални запаси  
МСС 7 Отчет за паричните потоци  
МСС 8 Счетоводна политика, промени в приблизителните счетоводни оценки и грешки  
МСС 10 Събития след датата на отчетния период  
МСС 12 Данъци върху дохода  
МСС 16 Имоти, машини и съоръжения  
МСС 18 Приходи  
МСС 19 Доходи на наети лица  
МСС 21 Ефекти от промени във валутните курсове  
МСС 24 Оповестяване на свързани лица  
МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети (преработен през 2008 г.)  
МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия  
МСС 32 Финансови инструменти: представяне  
МСС 33 Доходи на акция  
МСС 34 Междинно финансово отчитане  
МСС 36 Обезценка на активи  
МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи  
МСС 38 Нематериални активи  
МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване  
 
 
Разяснения 
КРМСФО 9 Преразглеждане на внедрени деривативи  
КРМСФО 10 Междинно финансово отчитане и обезценка  
ПКР 12 Консолидация – предприятия със специално предназначение  
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ПКР 21 Данъци върху дохода – възстановяване на преоценените неамортизируеми активи  
 
 
Стандарти, които са публикувани, но все още не са в сила 
Публикуваните стандарти, които все още не са в сила, до датата на издаване на финансовия 
отчет на Дружството, са изброени по-долу. Списъкът е на стандарти и разяснения, които са 
публикувани, които Дружеството в разумна степен очаква да бъдат приложими в бъдеще. 
То възнамерява да приложи тези стандарти, когато те влязат в сила. 
 
МСС 24 Оповестяване на свързани лица (изменение) 
Измененият стандарт е в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2011 г. 
Той пояснява дефиницията на свързано лице с цел опростяване на идентифицирането на 
тези взаимоотношения и елиминиране на непоследователностите при неговото 
приложение. Преработеният стандарт въвежда частично освобождаване от изискванията за 
оповестяване за държавни предприятия. Дружеството не очаква това да окаже каквото и да 
било влияние върху нейното финансово състояние или резултати от дейността. 
Ранното приложение на стандарта е позволено както за частичното освобождаване на 
държавните предприятия, така и за целия стандарт. 
 
МСС 32 Финансови инструменти: представяне . класификация на емисиите на права 
(изменение) 
Изменението в МСС 32 влиза в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 
февруари 2010 г. Чрез него се прави промяна в дефиницията за финансов пасив, за да се 
пояснят емисиите на права (и някои опции или варанти) като капиталови инструменти, 
когато тези права се дават пропорционално на всички съществуващи собственици на един 
и същи клас недеривативни капиталови инструменти на предприятието, или за 
придобиване на определен брой от собствените капиталови инструменти на предприятието 
за фиксирана сума в каквато и да било валута. Това изменение няма да окаже влияние 
върху Дружеството след първоначалното приложение. 
 
МСФО 9 Финансови инструменти: класификация и оценка 
МСФО 9, както е публикуван, отразява първият етап от работата на СМСС за смяна на 
МСС 39 и е приложим за класификацията и оценката на финансовите активи, както те са 
дефинирани в МСС 39. Стандартът влиза в сила за годишни периоди, започващи на или 
след 1 януари 2013 г. На последващи етапи СМСС ще адресира класификацията и 
оценката на финансовите пасиви, счетоводното отчитане на хеджинга и отписването. 
Приключването на този проект се очаква в началото на 2011 г. Приложението на първият 
етап на МСФО 9 ще окаже влияние върху класификацията и оценката на финансовите 
активи на Дружеството. Тя ще определи количествено ефекта във връзка с другите фази, 
когато 
те бъдат публикувани, за да представи пълната картина на ситуацията. 
 
КРМСФО 14 Предплащане на минимално изискване за финансиране (изменение) 
Изменението в КРМСФО 14 влиза в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 
януари 2011 г. и изисква ретроспективно приложение. Изменението предоставя насоки 
относно оценката на възстановимата сума на нетен пенсионен актив. Изменението 
позволява на предприятието да третира предплащането на минималното изискване за 
финансиране като актив. Дружеството счита, че изменението няма да окаже влияние върху 
нейния финансов отчет. 
 
КРМСФО 19 Погасяване на финансови пасиви с капиталови инструменти 
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КРМСФО 19 влиза в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2010 г. 
Разяснението пояснява, че капиталовите инструменти, емитирани за кредитор с цел 
погасяване на финансов пасив, отговарят на изискванията заплатено възнаграждение. 
Емитираните капиталови инструменти се оценяват по справедлива стойност. В случай, че 
това не може да се направи надеждно, инструментите се оценяват по справедливата 
стойност на погасения пасив. Всяка печалба или загуба се признава незабавно в отчета за 
доходите. Приложението на това разяснение няма да окаже влияние върху финансовия 
отчет на Дружеството. 
 
Подобрения в МСФО (публикувани през май 2010 г.) 
СМСС публикува Подобрения в МСФО, набор от изменения в МСФО. Измененията не са 
приложени, тъй като те влизат в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 
2010 г. или 1 януари 2011 г. За измененията, посочени по-долу, се счита, че имат разумен 
възможен ефект върху Дружеството: 
МСФО 3 Бизнескомбинации 
МСФО 7 Финансови инструменти: оповестявания 
МСС 1 Представяне на финансовите отчети 
МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети 
КРМСФО 13 Програми за лоялност на клиентите 
 
Дружеството, обаче, не очаква приложението на измененията да окаже влияние върху 
нейното финансово състояние или резултати от дейността. 
 
Приложени съществени счетоводни политики 

Промени в счетоводната политика  
Възприетата счетоводна политика е последователна с прилаганата през предходната година, 
с изключение на на следните нови и изменени МСФО и Разяснения на КРМСФО, в сила от 
1 януари 2010:  
 

Нови и променени стандарти и интерпретации 
 
 МСФО 2 Плащане на базата на акции: групови сделки за плащане на базата на 

акции, уреждани с парични средства, в сила от 1 януари 2010 г. 
 МСФО 3 Бизнес комбинации (преработен) и МСС 27 Консолидирани и 

индивидуални финансови отчети (изменен), в сила от 1 юли 2009 г., включително 
произтичащите изменения в МСФО 2, МСФО 5, МСФО 7, МСС 7, МСС 21, МСС 28, 
МСС 31 и МСС 39 

 МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване – допустими хеджирани 
обекти, в сила от 1 юли 2009 г. 

 КРМСФО 17 Разпределение на немонетарни активи на собствениците, в сила от 1 
юли 2009 г. 

 Подобрения в МСФО (май 2008 г.) 
 Подобрения в МСФО (април 2009 г.) 

 
Приложението на дадени стандарти или разяснения е описано по-долу: МСС 8.28 
 
МСФО 2 Плащане на базата на акции (преработен) 
СМСС публикува изменението в МСФО 2 за поясняване на обхвата и счетоводното 
отчитане на групови сделки за плащане на базата на акции, уреждани с парични средства. 



28 
 

Дружеството е приложила това изменение към 1 януари 2010 г. То не е имало ефект върху 
финансовото състояние или финансовите резултати от дейността й. 
 
МСФО 3 Бизнес комбинации (преработен) и МСС 27 Консолидирани и индивидуални 
финансови отчети (изменен) 
МСФО 3 (преработен) въвежда значителни промени в счетоводното отчитане на бизнес 
комбинациите. 
Промените се отразяват на оценката на неконтролното участие, счетоводното отчитане на 
разходите по сделката, първоначалното признаване и последващата оценка на условното 
възнаграждение и бизнес комбинациите, реализирани на етапи. Тези промени ще се отразят 
на сумата на признатата репутация, отчетените резултати в периода, в който възниква 
придобиването и бъдещите отчитани резултати. 
МСС 27 (изменен) изисква промените в участието в собствеността в дъщерно дружество 
(без загуба на контрол) да се отчитат счетоводно като сделка със собствениците в 
качеството им на такива. Следователно, тези сделки вече не пораждат репутация, нито 
печалба или загуба. В допълнение, измененият стандарт 
променя счетоводното отчитане на загубите, понесени от дъщерното дружество, както и 
загубата на контрол върху дъщерно дружество. Промените в МСФО 3 (преработен) и МСС 
27 (изменен) се отразяват на придобиване или загуба на контрол върху дъщерни дружества 
и сделки с неконтролните участия на или след 1 януари 2010 г. 
 
Промяната в счетоводната политика е приложена проспективно и няма съществен ефект 
върху доходите на акция. 
 
МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване - допустими хеджирани 
обекти 
Изменението пояснява, че предприятието може да определи част от промените в 
справедливата стойност или променливостта на паричните потоци по даден финансов 
инструмент като хеджиран обект. Това обхваща и определянето на инфлацията като 
хеджиран риск или част от него в определени ситуации. 
Дружеството е достигнала до заключението, че изменението няма да окаже влияние върху 
финансовото й състояние или финансовите резултати от дейността й, тъй като тя не е 
сключвала подобни хеджове. 
 
КРМСФО 17 Разпределение на немонетарни активи на собствениците 
Това разяснение предоставя насоки относно счетоводното отчитане на договореностите, 
при които предприятието разпределя немонетарни активи на акционерите или под формата 
на разпределение на резерви, или под формата на дивиденти. Разяснението не е оказало 
влияние нито върху финансовото състояние, нито върху резултатите от дейността на 
Дружеството. 
 
Подобрения в МСФО 
През май 2008 г. и април 2009 г. СМСС публикува първия си набор от изменения в 
стандартите, основно с цел премахване на непоследователностите и разясняване на 
формулировките. За всеки стандарт съществуват отделни преходни разпоредби. 
Приложението на следните изменения е довело до промени в счетоводната политика, но не 
е имало ефект върху финансовото състояние или финансовите резултати от дейността на 
Дружеството. 
 
Публикация през май 2008 г. 
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МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности пояснява, че 
когато дадено дъщерно дружество бъде класифицирано като държано за продажба, всички 
негови активи и пасиви се класифицират като държани за продажба, дори и когато 
предприятието остане с неконтролиращо участие след сделката по продажбата. 
Изменението е приложено проспективно и не е оказало влияние нито върху финансовото 
състояние, нито върху резултатите от дейността на Дружеството. 
 
Публикация през април 2009 г. 
МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности пояснява, 
че оповестяванията, изисквани по отношение на нетекущите активи и групи, подлежащи на 
освобождаване, класифицирани като държани за продажба или преустановени дейности, са 
единствено изложените в МСФО 5. Изискванията за оповестяване на други МСФО са 
приложими единствено, ако това специфично се изисква за тези нетекущи активи или 
преустановени дейности. В резултат на това изменение, Дружеството е променила 
оповестяванията си. 
 
МСФО 8 Оперативни сегменти пояснява, че активите и пасивите на сегментите трябва да 
се отчитат единствено когато тези активи и пасиви са включени в оценките, които се 
използват от основното лице, вземащо оперативни решения. Тъй като основното лице, 
вземащо оперативни решения за Дружеството, извършва преглед на активите и пасивите на 
сегментите, Дружеството е продължила да оповестява тази информация в ….. 
 
МСС 7 Отчет за паричните потоци: Стандартът упоменава, че като парични потоци от 
инвестиционна дейност могат да се класифицират единствено разходи, които водят до 
признаването на актив. Това изменение, наред с други, ще се отрази на представянето в 
отчета а за паричните потоци на условното възнаграждение по бизнес комбинацията, 
реализирана през 2010 г., при паричното уреждане. 
 
МСС 36 Обезценка на активи: Изменението пояснява, че най-голямата единица, за която е 
позволено разпределянето на репутация, придобита в бизнес комбинация, е оперативен 
сегмент, както той е дефиниран в МСФО 8, преди обобщаване за отчетни цели. 
Изменението не е оказало влияние върху Дружеството, тъй като преди обобщаването се 
извършва годишен тест за обезценка. 
 
Други изменения, възникващи от Подобренията в МСФО в следните стандарти, не са 
оказали влияние върху счетоводните политики, финансовото състояние или финансовите 
резултати от дейността на Дружеството: 
МСФО 2 Плащане на базата на акции 
МСС 1 Представяне на финансови отчети 
МСС 17 Лизинги 
МСС 34 Междинно финансово отчитане 
МСС 38 Нематериални активи 
МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване 
КРМСФО 9 Преоценка на внедрени деривативи 
КРМСФО 16 Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност 
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Няма промени в счетоводната политика, извършени по решение на ръководството. 
 

Отчитане по сегменти 

Акциите на Дружество се търгуват на регулиран пазар Българска Фондова Борса - София 
АД. Дружеството развива дейност само в един икономически сектор и поради тези 
причини няма да бъде показана информация за различните сектори. 
 

Имоти, машини съоръжения и оборудване: 
 
Като имоти машини и съоръжения се отчитат активи, които отговарят на критериите на 
МСС 16 и имат стойност при придобиването равна или по-висока от 700.00 лв. Активите, 
които имат стойност по - ниска от посочената се отчитат като текущи разходи за периода на 
придобиване в съответствие с одобрената счетоводна политика.  
Всеки имот, машина или съоръжение се оценява при придобиването му по цена на 
придобиване определена в съответствие с изискванията на МСС 16.   
Дружеството е приело да отчита Имотите, машините, съоръженията и оборудването в 
съответствие с МСС 16 по цена на придобиване без всички натрупани амортизационни 
отчисления и натрупана загуба от обезценка.  
 
Дружеството признава в балансовата стойност на актив от имоти, машини и съоръжения 
себестойността на подмяна на част от актива и отписва балансовата стойност на 
подменената част, независимо дали подменената част е била амортизирана отделно. Ако не 
е възможно да се определи балансовата стойност на подменената част, се използва цената на 
придобиване на заменящата част като индикация каква е била цената на придобиване на 
подменената част към момента, когато е била придобита или построена. 
 
Последващите разходи се прибавят към балансовата стойност на актива или се отчитат като 
отделен актив, само когато се очаква, че Дружеството ще получи бъдещи икономически 
изгоди свързани с употребата на този актив и когато отчетната им стойност може да бъде 
достоверно определена.  Раходите за текущото обслужване на имоти, машини, съоръжения 
и оборудване се отчитат като текущи за периода.  
 
Балансовата стойност на даден имот, машина, съоръжение и оборудване се отписва: при 
продажба на актива; когато не се очакват никакви други икономически изгоди от 
използването на актива или при освобождаване от актива; 
Печалбата или загубата, възникваща от отписването на имот, машина, съоръжение или 
оборудване се включват в печалбата или загубата, към датата на отписване. Тези печалби и 
загуби се определят като се съпоставят постъпленията с балансовата стойност и се отчитат в 
отчета за доходите на отделен ред. 
 
Освобождаване от актив от имоти, съоръжения, машини и оборудване може да настъпи по 
различен начин (напр. чрез продажба, сключване на финансов лизинг или чрез дарения). 
При определяне датата на освобождаване от актива, дружеството прилага критериите на 
МСС 18 за признаване на приход от продажбата на стоки. МСС 17 се прилага към 
изваждане от употреба чрез продажба и обратен лизинг. 
 
 
Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод за периода на 
очаквания полезен живот, определен към момента на придобиване на актива. 
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Амортизацията на активите започва от момента,  в който  те са налични в дружеството,  на 
мястото и състоянието, необходими за експлоатацията им по начина предвиден от 
ръководството. Амортизацията на активите се преустановявава на по ранната от двете дати: 
датата, на която са класифицирани като държани за продажба съгласно МСФО 5;  или 
датата на отписване на активите; 
 
Амортизацията не се преустановява в периоди на престой или изваждане от активна 
употреба.  
 
Дружеството прилага и така наречената “отделна амортизация на единични компоненти”. 
Амортизацията на делимите компоненти на определена единица (разграничимите активи), 
които компоненти имат различен полезен живот или различна степен на потребление на 
икономически ползи, се определя по отделно. Всеки отделен компонент със значителна 
стойно ст спрямо  общата стойно ст на актива,  към който  той се о тнася,  се амо ртизир а 
отделно.  
 
Средният полезен живот в години за основните групи дълготрайни материални активи, е 
както следва: 
 
Земя                                                                                                  Не се амортизира 
Сгради                                                                                                                         25 
Стопански инвентар и оборудване                                                                                    6.7 
Компютри, софтуер и мобилни телефони                                                                            2 
                                                                                                                                       
 
Остатъчната стойност и полезният живот на активите се преразглеждат, и ако е 
необходимо, се правят съответни корекции към всяка дата на баланса. 
Когато балансовата стойност е по-висока от възстановимата стойност, ИМС се отчита по 
неговата възстановима стойност. 
 
Нетекущи нематериални активи 
 
Като нематериалните активи се отчитат активи, които отговарят на определението за 
нематериален актив и на критериите за отчитане на нематериални активи формулирани в 
МСС 38.  
 
Първоначално нематериалните активи се отчитат по цена на придобиване, включваща 
покупната цена, вносните мита и невъзстановимите данци върху покупката, всякакви 
свързани раходи за подготовката на актива за неговото очаквано използване, приспадат се 
търговските отстъпки и рабати. 
 
Цената на придобиване на нематериален актив придобит в замяна с непаричен актив се 
измерва по справедлива стойност, освен ако разменната дейност няма търговска същност; 
Или справедливата стойност нито на получения актив, нито на дадения актив, може да бъде 
измерена надеждно;   
 
Цената на придобиване на вътрешносъздаден нематериален актив съгласно МСС38 е 
неговата себестойност включваща сумата на разходите, направени от датата, на която 
нематериалният актив е отговорил за първи път на критериите за признаване.  
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Нематериалните активи се отчитат след придобиването по себестойност намалена с 
натрупаната амортизация и натрупани загуби от обезценка.  
 
Дружеството оценява дали полезният живот на нематериален актив е ограничен или 
неограничен.  
 
Нематериален актив се разглежда, като имащ неограничен полезен живот когато, на базата 
на анализ на съответните фактори, не съществува предвидимо ограничение за периода, през 
който се очаква активът да генерира нетни парични потоци за дружеството.   
 
Нематериалните активи, които подлежат на амортизация се амортизират по линейния метод 
за срока на определения полезен живот.  
Амортизацията започва, когато активът е на разположение за ползване, т. е.  когато той е на 
мястото и в състоянието, необходимо за способността му да работи по начин, очакван от 
ръководството.  Амортизацията се прекратява на по-ранната от: датата, на която активът е 
класифициран като държан за продажба (или включен в Дружеството за освобождаване, 
която е държана за продажба) в съответствие с МСФО 5;  или датата, на която активът е 
отписан;  
Средният полезен живот в години за основните групи амортизируеми нематериални активи, 
е както следва: 
 
Програмни продукти                                                                                                                 2 
Ремонт на наети активи                                                                            3-6.7 
 
Обезценка на нефинансови активи 
 
Към всяка отчетна дата Дружеството оценява дали съществуват индикации, че даден актив е 
обезценен. В случай на такива индикации или когато се изисква ежегоден тест за обезценка 
на даден актив, Дружеството определя възстановимата стойност на този актив. 
Възстановимата стойност на актива е по-високата от справедливата стойност, намалена с 
разходите за продажба на актива или на обекта, генериращ парични потоци и стойността му 
употреба. Възстановимата стойност се определя за отделен актив, освен в случай, че при 
използването на актива не се генерират парични потоци, които да са в значителна степен 
независими от паричните потоци, генерирани от други активи или групи от активи. Когато 
балансовата стойност на даден актив е по-висока от неговата възстановима стойност, той се 
счита за обезценен и балансовата му стойност се намалява до неговата възстановима 
стойност.  
 
При определянето на стойността в употреба на актив, очакваните бъдещи парични потоци се 
дисконтират до тяхната сегашна стойност като се използва норма на дисконтиране преди 
данъци, която отразява текущата пазарна оценка на стойността на парите във времето и 
специфичните за актива рискове. Справедливата стойност, намалена с разходите за 
продажбата се определя чрез използването на подходящ модел за оценка. Направените 
изчисления се потвърждават чрез използването на други модели за оценка или други 
налични източници на информация за справедливата стойност на актив или обект, 
генериращ парични потоци. 
 
Загубите от обезценка се признават като разходи в отчета за доходите като се класифицират 
по тяхната функция съобразно предназначението на обезценения актив. 
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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 този актив. Загубата от обезценка се възстановява обратно само 
тогава, когато е настъпила промяна в преценките, използвани при определяне на 
възстановимата стойност на актива, след признаването на последната загуба от обезценка. В 
този случай балансовата стойност на актива се увеличава до неговата възстановима 
стойност. 
 

Финансови инструменти – първоначално признаване и последващо оценяване 

Финансови активи 

Първоначално признаване и оценяване 
Финансовите активи в обхвата на МСС 39 се класифицират като финансови активи, 
отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, или като заеми и вземания, 
или като инвестиции държани до падеж, или като финансови активи на разположение за 
продажба, или като деривативи, конструирани като хеджиращи инструменти в ефективен 
хедж, както това е по-уместно. Дружеството определя класификацията на своите 
финансови активи при първоначалното им признаване. 
Всички финансови активи първоначално се признават по справедливата им стойност, плюс, 
в случай на инвестиции, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или 
загубата, разходите по сделката, които се отнасят пряко към придобиването на финансовия 
актив. 
Покупките или продажби на финансови активи, чиито условия изискват доставка на 
активите през период от време, установен обикновено с нормативна разпоредба или 
действаща практика на съответния пазар (редовни покупки), се признават на датата на 
търгуване (сделката), т.е. на датата, на която Дружеството се е ангажирала да купи или 
продаде актива. 
 
Финансовите активи на Дружеството включват парични средства и краткосрочни депозити, 
търговски и други вземания, вземания по заеми и други вземания, котирани и некотирани 
финансови инструменти и деривативни финансови инструменти. 
 

Последващо оценяване 
Последващото оценяване на финансови активи зависи от тяхната класификация, както 
следва: 
 

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата 
Финансовите активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата включват 
финансови активи, държани за търгуване и финансови активи, които при първоначалното 
им признаване са определени като финансови активи, отчитани по справедлива стойност в 
печалбата или загубата. Финансовите активи се класифицират като държани за търгуване, 
ако са придобити с намерение да бъдат продадени в близко бъдеще. 
Тази категория включва деривативни финансови инструменти, в които Дружеството е 
инвестирало, които не са определени като хеджиращи инструменти в хеджингово 
взаимоотношение както то е дефинирано в МСС 39. 
Деривативите, в т. ч. отделените внедрени деривативи, също се класифицират като 
държани за търгуване, освен ако не са определени като ефективни хеджиращи 
инструменти. Финансовите активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или 
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загубата, се отнасят в отчета за финансовото състояние по справедлива стойност като 
промените в справедливата стойност, признати във финансовите приходи или финансовите 
разходи, се отнасят в отчета за доходите. 
 
При първоначалното признаване както и за 2010 г. Дружеството не е определило никакви 
финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата. 
Дружеството е оценило финансовите си активи, държани за търгуване, различни от 
деривативи, за да определи дали намерението да ги продава в близко бъдеще все още е 
уместно. Когато тя не е в състояние да търгува тези финансови активи поради неактивни 
пазари и намерението на ръководството за продажба в обозримо бъдеще се промени 
съществено, в редки обстоятелства Дружеството може да избере да рекласифицира тези 
финансови активи. Рекласификацията в заеми и вземания, финансови активи на 
разположение за продажба, или финансови активи, държани до падеж, зависи от естеството 
на актива. Тази оценка не се отразява върху финансови активи, определени като такива по 
справедлива стойност в печалбата или загубата, където е използвана опцията за 
справедлива стойност при определянето им като такива. 
 
Деривативи, внедрени в основния договор, се отчитат като отделени и се отразяват по 
справедлива стойност, ако техните икономически характеристики и рискове не са тясно 
свързани с тези на основните договори и основните договори не се държат за търгуване или 
не са определени по справедлива стойност в печалбата или загубата. Тези внедрени 
деривативи се оценяват по справедлива стойност като промените в справедливата 
стойност се признават в отчета за доходите. Преразглеждане се извършва единствено при 
наличие на изменение в условията на договора, водещи до значителни модификации на 
паричните потоци, които в противен случай биха били изисквани. 
 

Заеми и вземания 
Заемите и вземанията са недеривативни финансови активи с фиксирани или определяеми 
плащания, които не се котират на активен пазар. След първоначалната оценка, тези 
финансови активи се оценяват по амортизирана цена на придобиване ако съществуват 
условия за това, като се използва метода на ефективния лихвен процент (ЕЛП), намалена с 
провизия за обезценка. Амортизираната цена на придобиване се изчислява като се вземат 
под внимание каквито и да било дисконти или премии при придобиването и такси, или 
разходи, които са неразделна част от ЕЛП. Амортизацията на ЕЛП се включва във 
финансовите приходи в отчета за доходите. Загубите, възникващи от обезценка, се 
признават в отчета за доходите като финансови разходи. 
 

Инвестиции, държани до падеж 
Инвестициите, държани до падеж са финансови активи, които не са деривативи и имат 
фиксирани или определяеми плащания, и фиксиран падеж, и които Дружеството има 
положително намерение и възможност да задържи до падежа. След първоначалното им 
признаване, Дружеството оценява инвестициите, държани до падеж, по амортизирана 
стойност при използване на метода на ефективния лихвен процент, с намаление за 
обезценка. Амортизираната цена на придобиване се изчислява като се вземат под внимание 
каквито и да било дисконт или премия при придобиването и такси или разходи, които са 
неразделна част от ЕЛП. Амортизацията на ЕЛП е включена във финансовите приходи в 
отчета за доходите. Загубите от обезценка се признават в отчета за доходите като 
финансови разходи. През годините, приключващи на 31 декември 2010 и 2009 г. 
Дружеството не е притежавало никакви инвестиции, държани до падеж. 
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Финансови инвестиции на разположение за продажба 
Финансовите инвестиции на разположение за продажба включват собствен капитали 
дългови ценни книжа. 
Капиталовите инвестиции, класифицирани като такива на разположение за продажба, са 
онези, които не са класифицирани нито като държани за търговия, нито по справедлива 
стойност в печалбата или загубата. 
Дълговите ценни книжа в тази категория са онези, за които намерението е да бъдат 
държани за неопределен период от време и, които могат да бъдат продадени в отговор на 
ликвидните нужди или в отговор на промени в условията на пазара. 
След първоначално им признаване, финансовите активи на разположение за продажба се 
оценяват по справедлива стойност, като нереализираните печалби или загуби от тях се 
признават в другите всеобхватни доходи в резерва за инструменти, класифицирани на 
разположение за продажба, докато инвестицията бъде 
отписана, когато кумулативната печалба или загуба се признава в другите приходи от 
дейността, или се определя като обезценена, в който момент кумулативната загуба се 
рекласифицира в отчета за доходите като финансов разход и се изважда от резерва за 
инвестиции на разположение за продажба. 
 
Дружеството е оценило дали способността и намерението за продажба в близко бъдеще за 
финансовите активи на разположение за продажба продължава да е уместно. Когато тя не е 
в състояние да търгува тези финансови активи поради неактивни пазари инамерението на 
ръководството да търгува съществено се промени в обозримо бъдеще, Дружеството може 
да избере да рекласифицира тези финансови активи в редки обстоятелства. 
Рекласификацията като заеми и вземания е позволена, когато финансовите активи отговаря 
на дефиницията за заеми и вземания и Дружеството има намерението и способността да 
държи тези активи в обозримо бъдеще или до падеж. Рекласификация в категорията 
държани до падеж е позволена единствено, ако предприятието има способността и 
намерението да държи финансовия актив съответно до неговия падеж. 
 
За финансов актив, рекласифициран извън категорията на разположение за продажба 
всички предишни печалби или загуби по актива, които са признати в собствения капитал, 
се амортизират в печалбата или 
загубата за оставащия срок на живот на инвестицията като се използва ЕЛП. Всяка разлика 
между новата амортизирана цена на придобиване и очакваните парични потоци също се 
амортизира върху оставащия живот на актива като се използва ЕЛП. Ако активът 
впослествие бъде определен като обезценен, сумата отразена в собствения капитал, се 
рекласифицира в отчета за доходите. 
През годините, приключващи на 31 декември 2010 и 2009 г. Дружеството не е притежавало 
никакви инвестиции, на разположение за продажба. 

Дялове и участия 
Всички инвестиции първоначално се признават по цена на придобиване, която включва 
справедливата стойност на предоставеното възнаграждение и разходите по придобиването, 
свързани с инвестицията.  
 
Инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат и представят по себестойност  
 
Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат и представят по себестойност 
 
Инвестициите, които представляват малцинствени дялове се отчитат по справедлива 
стойност класифицирани като като финансови активи на разположение за продажба, 
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съгласно изискванията на МСС39. В случаите, в които инвестициите са в капиталови 
инструменти, които нямат котирана пазарна цена на активен пазар и чиято справедлива цена 
не може да се определи надеждно се отчитат по цена на придобиване.  
Капиталовите инвестиции в други дружества се оценяват по цена на придобиване, като се 
вземат предвид евентуални трайни загуби на стойността.  
 
Описание Съдържание 
Инвестиции в дъщерни дружества   Придобити с намерение за дългосрочно  

  притежание  
Инвестиции в смесени дружества   Придобити с намерение за дългосрочно  

  притежание  
Инвестиции в малцинствени участия   Придобити с намерение за дългосрочно  

  притежание 
Аванси    Платени аванси за придобиването на  

  капиталови  инвестиции 
 
 
Дъщерни дружества са тези, върху които Дружеството упражнява контрол. Контрол 
съществува, когато Дружеството е в състояние, пряко или непряко, да определя 
финансовите и оперативни политики на дъщерното дружество, с цел да извлече ползи от 
дейността му. Отчитането им се извършва по себестойностния метод. При първоначалното 
придобиване инвестицята се записва по цена на придобиване, която включва заплатените 
парични суми и свързаните с придобиването им разходи: такси, комисионни, хонорари, 
невъзстановими данъци и т.н. 
 
Като текущ финансов приход се отчита делът на разпределението на нетната печалба на 
предприятието, в което е инвестирано, т.е дивидента след неговото разпределяне. 
 
Като инвестиции в дъщерни предприятия се отчита притежанието пряко или косвено над 
петдесет и един процента от капитала на други предприятия под формата на акции или 
дялове и упражняване  контрол в тези предприятия.  
 
Инвестициите, отчитани в дъщерни предприятия се посочват в годишния финансов отчет и 
приложенията към него, ведно с подробна информация за размера на дяловете (акциите), 
вида на контрола (пряк и/ли косвен), наименованието и данни за предприятието, в което е 
инвестирано. 
 
Към 31.12.2010 г. дългосрочните инвестиции в акции и/ли дялове в дъщерни и асоциирани 
предприятия, участващи в консолидиран отчет, се оценяват като се прилага 
себестойностния метод, като се прилага  § 12 от МСС 28 – Отчитане на инвестициите в 
асоциирани предприятия и § 28 от МСС 27 – Консолидирани счетоводни отчети  и 
отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия. 
 
При съставяне на консолидираните финансови отчети (годишни и междинни) не се 
включват  за текущия отчитан период дружества, които са обявени в ликвидация или 
несъстоятелност. При получаване на съответен ликвидационен дял от приключила 
ликвидация, стойността на инвестицията се оценява по справедлива стойност на 1 
притежавана акция/дял. Получените материални и финансови активи от ликвидационен дял 
се отразяват във финансовите отчети според конкретната им класификация по  справедлива 
стойност на притежаваните акции и/или парични средства. 
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Асоциирани предприятия са тези, върху които Дружеството упражнява значително 
влияние, но не и контрол върху финансовите и оперативни политики. Текущо отчитане се 
извършва на база себестойност. Приходите под форма на дивиденти се признават след 
тяхното определяне. 
 
Получените материални и финансови активи от ликвидационен дял от инвестиции в  
асоциирани предприятия се отразяват във финансовите отчети според конкретната им 
класификация по  справедлива стойност на притежаваните акции/дялове  и/или парични 
средства. 

Отписване 
Финансов актив (или, когато е приложимо, част от финансов актив или част от група от 
сходни финансови активи) се отписва, когато: договорните права върху паричните потоци 
от финансовия актив са изтекли договорните права за получаване на парични потоци от 
финансовия актив са прехвърлени или Дружеството е поела задължението да плати 
напълно получените парични потоци без съществена забава към трета страна 
чрез споразумение за прехвърляне; при което  
(а) Дружеството е прехвърлило в значителна степен всички рискове и ползи от 
собствеността върху финансовия актив; или  
(б) Дружеството нито е прехвърлило, нито е запазила в значителна степен всички рискове и 
ползи от собствеността върху финансовия актив, но не е запазило контрола върху него. 
 
Когато Дружеството е прехвърлило договорните си права за получаване на парични потоци 
от финансовия актив и е встъпила в споразумение за прехвърляне и нито е прехвърлила, 
нито е запазила в значителна степен всички рискове и ползи от собствеността върху 
финансовия актив, но е запазила контрола върху него, тя продължава да признава 
прехвърления финансов актив до степента на продължаващото си участие в него. 
 
В този случай Дружеството признава и свързаното задължение. Прехвърленият актив и 
свързаното задължение се оценяват на база, която отразява правата и задълженията, които 
Дружеството е запазила. 
Степента на продължаващото участие, което е под формата на гаранция за прехвърления 
актив, се оценява по по-ниската от първоначалната балансова стойност на актива и 
максималната стойност на възнаграждението, което може да се наложи да бъде  
 

Обезценка на финансови активи 
Към всяка отчетна дата Дружеството прави преценка дали съществуват обективни 
доказателства, че даден финансов актив или група от финансови активи може да е 
обезценена. Финансовият актив или дружеството от финансови активи се счита за 
обезценена, ако и единствено ако, съществуват обективни доказателства за обезценка в 
резултат на едно или повече събития, които са възникнали след първоначалното 
признаване на актива ("събитие за понесена загуба") и това събитие за загуба оказва 
влияние върху очакваните бъдещи парични потоци от финансовия актив или дружеството 
от финансови активи, които могат да бъдат надеждно оценени. Доказателствата за 
обезценка могат да включват индикации, че длъжници или група от длъжници изпитват 
сериозни финансови затруднения, неизпълнение или просрочие при изплащането на 
лихвите или главницата, вероятност да изпаднат в несъстоятелност или друга финансова 
реорганизация, и, когато очевидни данни показва, че е налице измеримо намаление в 
очакваните бъдещи парични потоци, като например промени в просрочията или 
икономически условия, които са съпоставими с неизпълнения. 
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Към датата на финансовия отчет се прави преглед за определяне на обезценка от 
несъбираемост.  
Вземанията от клиенти по продажби, се признават и отчитат по оригинална фактурна 
стойност, намалена с обезценка от несъбираемост Приблизителна оценка на съмнителни 
вземания се извършва, когато събирането на пълната сума не е вероятно.  Несъбираемите 
вземания се отписват при тяхното установяване.  
 
Определянето на обезценката се извършва на база на индивидуален подход за всяко вземане 
по решение на ръководството.  
 
Разходи за бъдещи периоди - предплатените разходи, които касаят следващи отчетни 
периоди се представят като авансово преведени суми на доставчици и се включват във 
вземанията от клиенти и доставчици. 
 

Финансови активи, отчитани по амортизирана цена на придобиване 
За финансови активи, отчитани по амортизирана цена на придобиване, Дружеството първо 
преценява дали съществуват обективни доказателства за обезценка индивидуално за 
финансови активи, които са съществени поотделно, и индивидуално или колективно за 
финансови активи, които не са съществени поотделно. Ако се определи, че не съществуват 
обективни доказателства за обезценка на индивидуално оценяван финансов актив, 
независимо дали той е съществен или не, активът се включва в група от финансови активи 
със сходни характеристики на кредитен риск и тази група от финансови активи се оценява 
за обезценка на колективна база. Активи, които са оценени за обезценка индивидуално и за 
които загубата от обезценка е и продължава да бъде признавана, не се включват в 
колективната оценка за обезценка. 
Ако съществуват обективни доказателства, че е възникнала загуба от обезценка, сумата на 
загубата се оценява като разликата между балансовата стойност на актива и сегашната 
стойност на очакваните бъдещи парични потоци (като се изключват бъдещи очаквани 
загуби по заеми, които все още не са понесени). Сегашната стойност на очакваните бъдещи 
парични потоци се дисконтира по първоначалния ефективен лихвен процент на 
финансовите активи. Ако заем има плаващ лихвен процент, нормата на дисконтиране за 
оценка на загубата от обезценка представлява текущият ефективен лихвен процент. 
 
Балансовата стойност на актива се намалява чрез използване на корективна сметка и сумата 
на загубата се признава в отчета за доходите. Приходите от лихви продължават да се 
начисляват върху намалената балансова стойност като се използва лихвения процент, 
който е използван за дисконтиране на бъдещите парични потоци 
за целите на оценка на загубата от обезценка. Приходите от лихви се отразяват като част от 
финансовите приходи в отчета за доходите. Заемите, наред със свързаните с тях провизии, 
се отписват, когато не съществува реалистична възможност те да бъдат събрани в бъдеще и 
всички обезпечения са реализирани или са били прехвърлени на Дружеството. Ако в 
последваща година сумата на очакваната загуба от обезценка се увеличи или 
намалее, поради събитие, възникващо след признаването на обезценката, по-рано 
признатата загуба от обезценка се увеличава или намалява чрез корекция в корективната 
сметка. Ако бъдещо отписване бъде възстановено на по-късен етап, възстановяването се 
признава в отчета за доходите. 
Ако заем има плаващ лихвен процент и за него се променя срока за окончателно погасяване 
се отчита по номинална стойност (историческа стойност), а не по амортизирана стойност и 
на тази база се отчита текущ лихвен разход/приход.  
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През годините, приключващи на 31 декември 2010 и 2009 г. Дружеството не е притежавало 
никакви активи, отчитани по амортизирана цена на придобиване. 
 

Финансови инвестиции на разположение за продажба 
За финансови инвестиции на разположение за продажба към всяка отчетна дата 
Дружеството преценява дали съществуват обективни доказателства, че инвестицията или 
група от инвестиции е обезценена. 
В случай на капиталови инвестиции, класифицирани като такива на разположение за 
продажба, обективните доказателства включват значителен или продължителен спад в 
справедливата стойност на инвестицията под неговата цена на придобиване. "Значителен 
спад" се оценява спрямо първоначалната цена на придобиване на инвестицията, а 
"продължителен" спрямо периода, в който справедливата стойност е под първоначалната 
цена на придобиване. Когато съществуват доказателства за обезценка, кумулативната 
загуба – оценена като разликата между цената на придобиване и текущата справедлива 
стойност, намалена със загубата от обезценка на тази инвестиция, по-рано призната в 
отчета за доходите – се изважда от другите всеобхватни доходи и се признава в отчета за 
доходите. Загубите от обезценка на капиталови инвестиции не се възстановяват през отчета 
за доходите; увеличенията в тяхната справедлива стойност се признават директно в другите 
всеобхватни доходи. 
 
В случай на дългови инструменти, класифицирани като такива на разположение за 
продажба, обезценката се оценява на база на същите критерии както за финансовите 
активи, отчитани по амортизирана цена на придобиване. Обаче, сумата, отразена като 
обезценка, представлява кумулативната загуба, оценена като разликата между 
амортизираната цена на придобиване и текущата справедлива стойност, намалена със 
загубата от обезценка върху тази инвестиция, призната по-рано в отчета за доходите. 
Бъдещите приходи от лихви продължават да се начисляват върху намалената балансова 
стойност на актива като се използва лихвеният процент, използван за дисконтиране на 
бъдещите парични потоци за целите на оценка на загубата от обезценка. Приходите от 
лихви се отразяват като част от финансовите приходи. Ако през следваща година 
справедливата стойност на дълговия инструмент се увеличи и увеличението може да бъде 
обективно свързано със събитие, възникващо след признаването на загубата от обезценка в 
отчета за доходите, загубата от обезценка се възстановява чрез отчета за доходите. 
През годините, приключващи на 31 декември 2010 и 2009 г. Дружеството не е притежавало 
никакви финансови инвестиции на разположение за продажба. 
 
 

Финансови пасиви 

Първоначално признаване и оценяване 
Финансовите пасиви в обхвата на МСС 39 се класифицират като такива по справедлива 
стойност в печалбата или загубата, или като деривативи, определени като хеджингови 
инструменти в ефективен хедж, както е уместно. Дружеството определя класификацията на 
финансовите си пасиви при първоначалното признаване. 
Първоначално всички финансови пасиви се признават по справедлива стойност, а в случая 
на заеми и привлечени средства, плюс пряко свързаните разходи по сделката. 
Финансовите пасиви на Дружеството включват търговски и други задължения, заеми и 
привлечени средства, договори за финансови гаранции и деривативни финансови 
инструменти. 
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Последващо оценяване 
Оценяването на финансовите пасиви зависи от тяхната класификация както следва: 

Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата 
Финансовите пасиви по справедлива стойност в печалбата или загубата включват 
финансови пасиви, държани за търговия, и финансови пасиви, определени при 
първоначалното признаване като такива по справедлива стойност в печалбата или загубата. 
Финансовите пасиви се класифицират като държани за търговия, ако са придобити с цел 
продажба в близко бъдеще. Тази категория включва деривативни финансови инструменти, 
притежавани от Дружеството, които не са определени като хеджингови инструменти в 
хеджингово взаимоотношение както това е дефинирано от МСС 39. 
Отделените внедрени деривативи също се класифицират като държани за търговия, освен 
ако не са определени като ефективни хеджингови инструменти. 
Печалбите или загубите по пасиви, държани за търговия, се признават в отчета за доходите. 
Дружеството не е определила никакви финансови пасиви като такива по справедлива 
стойност в печалбата или загубата при първоначалното им признаване. 
 

Заеми и привлечени средства 
След първоначалното им признаване, Дружеството оценява лихвоносните заеми и 
привлечени средства по амортизирана стойност, чрез използване на метода на ефективния 
лихвен процент. Печалбите и загубите от заемите и привлечени средства се признават в 
отчета за доходите, когато пасивът се отписва, както и чрез процеса на амортизация на база 
метода на ефективния лихвен процент (ЕЛП). 
Амортизираните разходи се изчисляват като се вземат под внимание каквито и да било 
дисконти или премии при придобиването, както и такси или разходи, които представляват 
неразделна част от ЕЛП. Амортизацията чрез ЕЛП се включва във финансовия разход в 
отчета за доходите. 
 
За текущата си дейност през настоящата година дружеството не е  ползвало оперативни и 
краткосрочни банкови кредити. В значителен размер са предоставените заеми на дъщерни 
дружества, а размера на получените депозити от тях е намален спрямо преходните отчетни 
периоди. Предоставените кредити на дружества, в които дружеството-майка  има/няма 
контролно участие не се обезпечават със залози на материални запаси и дълготрайни 
активи и ипотеки на недвижими имоти, а със Запис на заповед. Годишната лихва по 
лихвите по  кредити и депозити е пазарната лихва, формирана от  ОЛП с надбавка от 6,7 до 
4.5%. Търговските кредити от дружеството майка към дъщерните дружества  не се 
обезпечават, като размера на лихвата е между  9% - 10%  (ОЛП + надбавка в %) . 
 

Отписване 
Финансов пасив се отписва, когато задължението бъде погасено, или прекратено, или 
изтече. 
Когато съществуващ финансов пасив бъде заменен с друг от същия кредитодател при 
съвършено различни условия, или условията на съществуващ пасив бъдат съществено 
променени, тази размяна или модификация се третира като отписване на първоначалния 
пасив и признаване на нов, а разликата в съответните балансови суми се признава в отчета 
за доходите. 
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Компенсиране на финансови инструменти 
Финансовите активи и финансовите пасиви се компенсират и в консолидирания отчет за 
финансовото състояние се отразява нетната сума, ако и единствено ако понастоящем 
съществува приложимо законно право за компенсиране на признатите суми и е налице 
намерение за уреждане на нетна основа, или за едновременно реализиране на активите и 
уреждане на пасивите. 
 

Справедлива стойност на финансови инструменти 
Към всяка отчетна дата справедливата стойност на финансови инструменти, които се 
търгуват активно на пазарите, се определя на база на котирани пазарни цели или котировки 
от дилъри (цени „купува” за дълги позиции и цени "продава" за къси позиции) без да се 
приспадат разходи по сделката. 
Справедливата стойност на финансови инструменти, за които няма активен пазар, се 
определя с помощта на техники за оценяване. Тези техники включват използване на 
скорошни пазарни преки сделки; препратки към текущата справедлива стойност на друг 
инструмент, който е в значителна степен същия; анализ на дисконтираните парични потоци 
и други модели за оценка. 
 
 
Материални запаси 
 
Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Оценката 
на потреблението им е извършвана по метода на средно претеглената цена. В края на 
годината те са оценени по по-ниската между нетната им продажна стойност и отчетната им 
стойност.  
 
Собствен капитал 
Собственият капитал на дружеството се състои от: 
 
Основен капитал включващ: 
Регистриран капитал – представен по номинална стойност съгласно съдебно решение за 
регистрация 
 
Дружеството няма невнесен капитал и обратно изкупени акции. 
 
Обратно изкупени акции -  Собствените капиталови инструменти, които са придобити 
повторно (обратно изкупени акции), се признават по себестойност и се приспадат от 
собствения капитал. Дружеството не признава нито печалба, нито загуба от покупката, 
продажбата, емитирането или обезсилването на собствените си капиталови инструменти. 
Всяка разлика между балансовата стойност и възнаграждението, в случай на обратно 
изкупуване, се признава като премиен резерв. Обратно изкупени акции с правона глас се 
нулират за Дружеството и съответно за тчх не се разпределят никакви дивиденти. Опции за 
изкупуване на акции, упражнени през отчетния период са удовлетворени посредством 
обратно изкупени акции.  
 
Резерви включващи: 
 
Общи резерви – образувани от разпределение на печалба съгласно изискванията на 
Търговския закон на РБългария и устава на дружеството.  
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Дружеството е приело счетоводна политика да отразява корекции от промяна на счетоводна 
политика и фундаментални грешки чрез коригиране на салдото на неразпределената печалба 
в отчетния период.  
 
Финансов резултат включващ: 
Неразпределена към датата на финансовия отчет натрупана печалба от предходни периоди.  
Непокрита към датата на финансовия отчет натрупана загуба от предходни периоди.  
Печалба/загуба от периода.  
 
Основният капитал е представен по номиналната стойност на издадените и платени акции. 
Постъпленията от издадени акции над тяхната номинална стойност се отчитат като 
премийни резерви. 
 
Търговски и други задължения и кредити 
Задължения със срок над 12 месеца  
Тук се включват всички задължения,  дължими в ср ок над 1 2  месеца о т кр ая на отчетния 
период, които включват договорни задължения както следва: 
Да предадат ликвидни средства или други финансови активи на друго дружество; 
Да обменят финансови инструменти с друго дружество при потенциално неизгодни 
условия. 
Първоначалното признаване на задължението се извършва по номинална стойност 
(включително натрупаните оперативни разходи).  
 
Класифициране на задълженията и кредитите: 
Като кредити и задължения се класифицират задължения възникнали от директно 
предоставяне на стоки, услуги, пари или парични еквиваленти от кредитори.  
Първоначално тези задължения и кредити се оценяват по себестойност включваща 
справедливата стойност на полученото и разходите по сделката.  
След първоначалното признаване кредитите и задълженията, които са без фиксиран падеж 
се отчитат по себестойност.  
Кредитите и задълженията, които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им 
стойност.  
Като дългосрочни се класифицират задължения, които са с фиксиран падеж и остатъчен 
срок до падежа над една година от датата на падежа.  
Като краткосрочни се класифицират задължения, които са: 
без фиксиран падеж;  
с фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия отчет 
 
 
Заеми 
Заемите се признават първоначално по справедлива стойност, намалена с направените 
разходи по извършването на транзакцията. В последствие заемите с точно определен срок за 
връщане се отчитат по амортизируема стойност; всяка разлика между дължимите плащания 
(нетирани с разходите по извършването на транзакциите) и стойността на заема се признава 
в отчета за доходите през периода на заема, като се използва метода на ефективната лихва. 
 
За текущата си дейност през настоящата година дружеството не е  ползвало оперативни и 
краткосрочни банкови кредити. В значителен размер са предоставените заеми на дъщерни 
дружества, а размера на получените депозити от тях е намален спрямо преходните отчетни 
периоди. Предоставените кредити на дружества, в които дружеството-майка  има/няма 
контролно участие не се обезпечават със залози на материални запаси и дълготрайни активи 
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и ипотеки на недвижими имоти, а със Запис на заповед. Годишната лихва по лихвите по  
кредити и депозити е пазарната лихва, формирана от  ОЛП с надбавка от 6,7 до 4.5%. 
Търговските кредити от дружеството майка към дъщерните дружества  не се обезпечават, 
като размера на лихвата е между  9% - 10%  (ОЛП + надбавка в %) . 
 
 
 

Вид 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 

Вземания по кредити от свързани предприятия /нето/ 
                   

316                  316  

Вземания по кредити от свързани предприятия 
                    

316                   316  

Общо 
                   

316                  316  
 
 

Данъчни задължения 
Текущи данъчни задължения са задължения на Дружеството във връзка с прилагането на 
данъчното законодателство. Представени са по стойности в съответствие с правилата на 
съответния данъчен закон за определяне на стойността на всеки вид данък. За просрочените 
задължения по данъци са начислени /не са начислени/ дължимите лихви за забава към 
датата на финансовия отчет.  
 
Задължения към персонала 
Задължения към персонал и осигурителни органицации се класифицират задължения на 
Дружеството по повод на минал труд положен от наетия персонал и съответните 
осигурителни вноски, които се изискват от законодателството. Съгласно изискванията на 
МСС19 се включват и начислените краткосрочни доходи на персонала с произход 
неползвани отпуски на персонала и начислените на база на действащите ставки за 
осигуряване, осигурителни вноски върху тези доходи.  
 
Дружеството има/няма приета политика да начислява дългосрочни доходи на персонала.  
Съгласно изискванията на КТ за забавени плащания към персонала са начислени /не са 
начислени/ лихви в размер на законовата лихва.  
 
Съгласно българското трудово законодателство, Дружеството като работодател, е 
задължено да изплати две или шест брутни месечни заплати на своите служители при 
пенсиониране, в зависимост от прослуженото време. Ако служителят е работил при същия 
работодател през последните 10 години от трудовия си стаж, той трябва да получи шест 
брутни месечни заплати при пенсиониране, а ако е работил по-малко от 10 години при 
същия работодател – две брутни месечни заплати. Планът за доходи на персонала при 
пенсиониране не е финансиран. Дружеството определя своите задължения за изплащане на 
доходи на персонала при пенсиониране като използва актюерски метод на оценка. 
Актюерските печалби и загуби се признават като приход или разход, когато нетните 
кумулативни непризнати актюерски печалби или загуби в края на предходната отчетна 
година са превишавали 10% от настоящата стойност на задължението за изплащане на 
доходи на персонала при пенсиониране. Актюерските печалби или загуби се признават за 
очаквания средно-оставащ брой години трудов стаж на персонала. 
 
Разходите за минал трудов стаж се признават като разход на линейна база за средния срок, 
докато доходите станат безусловно придобити. До степента, до която доходите са вече 
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безусловно придобити, незабавно след въвеждане или промени в плана за доходи при 
пенсиониране, Дружеството признава разхода за минал трудов стаж веднага. 
  
Задължението за доходи на персонала при пенсиониране се състои от настоящата стойност 
на задължението за изплащане на тези доходи, намалена с непризнатите разходи за минал 
трудов стаж. 
 
 
Печалба или загуба за периода 
Всички приходни и разходни статии, признати за периода, се включат в печалба или загуба, 
освен ако стандарт или разяснение от МСФО изискват друго.  
Печалба или загуба е общата сума на приходите минус разходите, като се изключват 
компонентите на друг всеобхватен доход. 
 
Разходи  
Дружеството отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това 
ги отнася по функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по 
направления и дейности. Признаването на разходи за текущия период се извършва при 
начисляване на съответстващите им приходи.  
Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата 
стойност на платеното или предстоящо за плащане.  
 
Общи и административни разходи 
Тази разходна категория включва всички разходи от общ и административен характер.  
 
Финансови разходи 
Към разходите за дейността се отнасят и финансови разходи, които Дружеството отчита, и 
които са свързани с обичайната дейност.  
Принципът на начисление се отнася до финансовите разходи, така както се отнася до всички 
други компоненти на отчета за доходите. Те включват и всички обезценки на финансови 
активи.  
 
Приходи 
Общ всеобх ватен дох од е про мяната в со бствения капитал пр ез пер ио да в р езултат от 
операции и други събития, различни от промените в резултат от операции със 
собствениците в качеството им на собственици. 
Общият всеобхватен доход се състои от всички компоненти на „печалба или загуба” и на 
„друг всеобхватен доход”. 
Друг всеобхватен доход съдържа статии на приходи и разходи (включително корекции за 
прекласифициране), които не се признават в печалба или загуба, както е разрешено или се 
изисква от други МСФО.  
Компонентите на друг всеобхватен доход включват: 
Промени в преоценъчния излишък (вж. МСС 16 Имоти,машини и съоръжения и МСС 38 
Нематериални активи); 
Актюерски печалби и загуби по планове за дефинирани доходи, признати в съответствие с 
параграф 93А на МСС 19 Доходи на наети лица; 
Печалби и загуби, възникващи от преизчисляване на финансовите отчети на чуждестранна 
дейност (вж. МСС 21 Ефекти от промените във обменните е курсове); 
Печалби и загуби от преоценяване на финансови активи на разположение за продажба (вж. 
МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване); 
Ефективната част от печалбите и загубите по хеджиращи инструменти при хеджиране на  
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парични потоци (вж. МСС 39). 
 
Дружеството отчита текущо приходите от обичайната дейност по видове дейности.  
Признаването на приходите се извършва при спазване на приетата счетоводна политика за 
следните видове приходи: 
 
Приходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата 
стойност на полученото или подлежащо на получаване.  
 
Продажби на продукция и стоки 
Приходите от продажби на продукция и стоки се признават, когато съществените рискове и 
ползи от собствеността върху продукцията и стоките са прехвърлени на купувача, което 
обичайно става в момента на тяхната експедиция. 
 
Предоставяне на услуги 
Приходите от предоставяне на услуги се признават на база на етапа на завършеност на 
сделката към датата на баланса. Етапът на завършеност на сделката се определя на база на 
отработените до момента човекочасове като процент от общите човекочасове, които ще 
бъдат отработени за всеки договор. Когато резултатът от сделката (договора) не може да 
бъде надеждно оценен, приходът се признава само доколкото признатите разходи са 
възстановими. 
 
При извършване на краткосрочни услуги – при завършване на съответната услуга и 
приемане на работата от клиента;  
 
Приходи от лихви 
Приходите от лихви се признават при начисляването на лихвите (като се използва метода на 
ефективния лихвен процент, т.е. лихвеният процент, който точно дисконтира очакваните 
бъдещи парични потоци за периода на очаквания живот на финансовия инструмент до 
балансова стойност на финансовия 
 
Други приходи и постъпления 
Този раздел включва всички приходи не генерирани от обичайната дейност на Дружеството. 
Постъпленията се оценяват по сумата на получените или дължими приходи, нетни от 
намаления, отстъпки и дарения.  
Приходите от наеми се признават на времева база за срока на договора; 
Възнаграждения за права – на база на принципа на начисляването съгласно съдържанието на 
съответното споразумени;  
Приходи от дивитенти - при устанавяване на правата за получаванета им;  
 
 
Финансовите приходи и разходи вече не могат да се компенсират във финансовия отчет по 
МСФО, а тябва да бъдат представени отделно.  

Данъци върху дохода 
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 приложимите за периода данъчните закони и 
съответните данъчни ставки. Приложими са законите, които са в сила или са в значителна 
степен приети към датата на баланса. 
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Текущите данъци се признават директно в собствения капитал (а не в отчета за доходите), 
когато данъкът се отнася до статии, които са били признати директно в собствения капитал 
през същия или предходни отчетни периоди. 
 
Отсрочен данък върху доходите 
Отсрочените данъци се признават по балансовия метод за всички временни разлики към 
датата на баланса, които възникват между данъчната основа на активите и пасивите и 
техните балансовите 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. 
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. 
 
Дружеството извършва преглед на балансовата стойност на отсрочените данъчни активи 
към всяка дата на баланса 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 дата на баланса 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 закони, действащи или влезли в сила, в значителна степен, към датата на 
баланса. 
 
Отсрочените данъци се дебитират или кредитират директно в собствения капитал (а не в 
отчета за доходите), когато данъкът се отнася до статии, които са били признати директно в 
собствения капитал през същия или предходни отчетни периоди. 
 
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: 
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 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 приложимо; 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 баланса. 

Функционална валута и валута на представяне 
Чуждестранна валута е всяка валута различна от функционалната валута /български лев/ на 
Дружеството.   
Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално във функционална валута, като 
към сумата на чуждестранната валута се прилага централния курс на Българска Народна 
Банка (БНБ) за съответната валута, към датата на сделката.  Курсовите разлики, 
възникващи при уреждането на парични позиции или при преизчисляването на тези 
парични позиции по курсове, различни от тези, по които са били заведени или 
преизчислени преди това, се отчитат като финансови приходи или финансови разходи за 
периода, в който възникват.   
 
Дружеството прави преоценка на валутните парични позиции към датата на финансовия 
отчет за периода и текущо през отчетния период  тримесечно съгласно МСС 34 
 
Паричните позиции в чуждестранна валута към 31 декември 2010 година са оценени в 
настоящия финансов отчет по заключителния курс на БНБ.   
 
Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки 
В резултат на несигурността, присъща на деловата дейност, много статии от финансовите 
отчети не подлежат на прецизна оценка, а само на приблизителна оценка. Приблизителните 
оценки се оценяват въз основа на най-актуалната налична и надеждна информация.  
Международните стандарти за финансово отчитане изискват от ръководството да приложи 
някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на 
годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, 
приходите и разходите. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, 
която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. 
Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия 
финансов отчет.  
Приблизителните оценки подлежат на преразглеждане, ако настъпят промени в 
обстоятелствата, на които се базират, или в резултат от получена нова информация, или 
допълнително натрупан опит.  
Ефектът от промяната в счетоводна приблизителна оценка, се признава перспективно чрез 
включването му в печалбата или загубата за периода, ако промяната засяга само този 
период или периода на промяната и бъдещи периоди, ако промяната засяга и двата.  
Дотолкова, доколкото промяната в счетоводната приблизителна оценка води до промени в 
активите и пасивите, или се отнася до компонент от капитала, тя се признава чрез 
коригиране на балансовата стойност на свързания актив, пасив или компонент от капитала 
в периода на промяната.  
Изготвянето на финансовия 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 края на отчетния период, както и 
върху отчетените приходи и разходи за периода. Несигурностите, свързани с направените 
предположения и приблизителни оценки биха могли да доведат до фактически резултати, 
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които да изискват съществени корекции в балансовите стойности на съответните активи 
или пасиви в следващи отчетни периоди. 
 
 
Отчет за паричния поток  
Приета политика за отчитане и представяне на паричните потоци по прекия метод.  
Паричните потоци се класифицират като парични потоци от: 
Оперативна дейност 
Инвестиционна дейност  
Финансова дейност 
Някои сделки, като например продажбата на дадено оборудване, могат да донесат 
печалбата или загубата, която се включва в признатата печалбата или загубата. Паричните 
потоци, които са свързани с подобни сделки представляват парични потоци от 
инвестиционна дейност.  
Паричните плащания за производство или придобиване на активи за отдаване под наем и 
впоследствие държани за продажба, са парични потоци от оперативна дейност. Паричните 
постъпления от наеми и последващи продажби на такива активи също са парични потоци 
от оперативни дейности. 
 
Отчет за промените в собствения капитал 
Съгласно приетата счетоводна политика отчета включване: 
Нетна печалба и загуба за периода 
Салдото на неразпределената печалба както и движенията за периода 
Всички статии на приходи или разходи, печалба или загуба, които в резултат на 
действащите МСС се признават директно в собствения капитал.  
Кумулативен ефект от промените в счетоводна политика и фундаментални грешки в 
съответствие с МСС 8. 
Прехвърляне и разпределение на капитал между собствениците. 
Настъпилите промени в резултат на всички изменение по всички елементи на собствения 
капитал.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

III. Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет 
 

1. Отчет за всеобхватния доход 

1. 1. 1. Приходи от продажби 
Вид приход 2010 г. 2009 г. 

Други приходи в т.ч. 6 - 
Приходи - Отписани задължения 6 

 Общо 6 - 

1. 1. 3. Финансови приходи 
 

Вид приход 2010 г. 2009 г. 
Приходи от лихви в т.ч. 34 46 
по заеми 27 37 
по депозити и сметки 7 9 
От операции с финансови инструменти 

 
61 

Други финансови приходи -дивиденти 18 93 
Общо 52 200 

1. 2. Разходи  

1. 2. 2. Разходи за външни услуги 
 

Вид разход 2010 г. 2009 г. 
Юридически, счетоводни, одит 6 11 
Реклама и публикации 1 1 
Консултански и други договори 2 2 
Граждански договори и хонорари одит 5 

 Комисионна поддръжка регистър 2 2 
Други разходи за външни услуги 2 2 
Наеми 1 1 

Общо 19 19 

1. 2. 3. Разходи за амортизации 
Вид разход 2010 г. 2009 г. 

Разходи за амортизации на: 3 1 
дълготрайни материални активи 3 1 

Общо 3 1 

1. 2. 4. Разходи за заплати и осигуровки на персонала 
Разходи за: 2010 г. 2009 г. 

Разходи за заплати на в т.ч. 35 29 
управление 29 22 
административен персонал 6 7 
Разходи за осигуровки на в т.ч. 5 5 
управление 4 4 
административен персонал 1 1 

Общо 40 34 
 
Доходи на ключов ръководен персонал 

Име,фамилия Длъжност Начислени суми за: 
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възнаграждения 
и осигуровки за 

периода 

компенсируеми 
отпуски 

дългосрочни 
доходи 

Тома Томов  
Изп. 

Директор 32 856 
  Тома Томов  СД 200 
  Христо Енев СД 234 
  Диана-Мария Райнова-

Манева СД 234 
  Общо:   33 524 - - 

 

1. 2. 6. Други разходи 
Вид разход 2010 г. 2009 г. 

Разходи отписани вземания 
 

100 
Общо - 100 

 

1. 2. 9. Финансови разходи 
Вид разход 2010 г. 2009 г. 

От операции с финансови инструменти 
 

30 
Общо - 30 

 

1. 2. 10. Разход за данъци 
Съгласно действащото законодателство печалбите се облагат с корпоративен данък в 
размер 10%.  За изчисляване размера на отсрочените данъци е ползвана ставка 10%, която 
се очаква да е валидна при обратното праявление.  
 

Вид разход 2010 г. 2009 г. 
Отсрочени данъци (2) (8) 

Общо (2) (8) 
 

2. Отчет за финансовото състояние 

2. 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 
Към 31 декември 2010 и 2009 година Имотите, машините съоръженията и оборудването 
включват: 
 

Имоти, машини, съоръжения и оборудване 

  

Земи и 
сгради Съоръжения Машини и 

обороудване 

Транспорт-
ни 

средства 

Други 
активи 

Капитализи-
рани 

разходи 
Общо 

Отчетна стойност        Салдо към 31.12.2008   
  

10 
 

10 

Постъпили 83 2 
    

85 

Салдо към 31.12.2009 83 2 - - 10 - 95 

Излезли 
    

(8) 
 

(8) 

Салдо към 31.12.2010 83 2 - - 2 - 87 
 
Амортизация               

Салдо към 31.12.2008 
    

(9) 
 

(9) 
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Постъпили (1) 
     

(1) 

Салдо към 31.12.2009 (1) - - - (9) - (10) 

Постъпили (2) 
   

(1) 
 

(3) 

Излезли 
    

8 
 

8 

Салдо към 31.12.2010 (3) - - - (2) - (5) 

Балансова стойност               
Балансова стойност към 
31.12.2009 82 2 - - 1 - 85 

 
 
Не съществуват преоценени активи, за които има натрупан  преоценъчен резерв.  Не съществуват   
ограничения върху правото на собственост или вписани ипотеки и залози. В дружеството не 
съществуват обездвижени активи или активи, които не се ползват в дейността и не са извършвани 
обезценки на активите съгласно изискванията на МСС 36. 
 
Оповестяване на отчетна стойност на напълно амортизираните активи 
В представените отчетни стойности на инвентара е включен принтер на стойност 1 хил. лева , който 
е напълно амортизиран. 
 

2. 3. Нематериални активи 
 

Дълготрайни нематериални активи 

  

Продукти 
от 

развойна 
д-ст 

Програмни 
продукти 

Други 
активи Общо 

Отчетна стойност 
    Салдо към 31.12.2008 
 

2 
 

2 

Постъпили 
  

13 13 

Салдо към 31.12.2009 - 2 13 15 

Излезли 
 

(2) (13) (15) 

Салдо към 31.12.2010 - - - - 

Амортизация 
    Салдо към 31.12.2008 
 

(2) (13) (15) 

Салдо към 31.12.2009 - (2) (13) (15) 

Излезли 
 

2 13 15 

Салдо към 31.12.2010 - - - - 

Балансова стойност 
    Балансова стойност към 

31.12.2009 - - - - 
Балансова стойност към 
31.12.2010 - - - - 

 
 
Оповестяване на информация за извършени обезценки: 
През периода не е извършвана обезценка. 
През периода не са извършвани разходи за научноизследователства и развойна дейност. 
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2. 4. Активи по отсрочени данъци 
 

Временна разлика 
31 декември 2009 Движение на отсрочените данъци за 2010 31 декември 2010 

увеличение намаление  

Данъчна 
основа 

Временна 
разлика 

Данъчна 
основа 

Временна 
разлика 

Данъчна 
основа 

Временна 
разлика 

Данъчна 
основа 

Временна 
разлика 

Активи по отсрочени данъци 
Загуба 138 14 22 2   160 16 

Общо активи: 138 14 22 2 - - 160 16 

Отсрочени данъци 
(нето) 138 14 22 2 - - 160 16 

 
 

2. 5. Финансови активи нетекущи 
 

Нетекущи финансови активи 31.12.2010 г. 31.12.2009 
г. 

Дялове и участия 547 547 
Финансови активи налични за продажба 8 8 
Вземания по предоставени кредити 316 316 

Общо 871 871 
 

3. 5. 1. Дялове и участия 
 

Инвестиции в дъщерни предприятия 

Участия 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 
размер стойност размер стойност 

Виттел Инженеринг АД - Пловдив 92.38%                    53  92.38%                    53  
Егида АД -Ивайловград 57.06%                    30  57.06%                    30  
Оазис Тур АД - Бургас 49.97%                  286  49.97%                  286  
Унитех АД в ликвидация - Троян 43.26%                    20  43.26%                    20  
Петро Ойл АД - Смоялн 32.96%                    77  32.96%                    77  
ЗММ Свиленград АД - Свиленград 24.88%                    21  24.88%                    21  
Елприбор АД - Бургас 4.63%                    10  4.63%                    10  

Общо                   497                    497  
 
 

Инвестиции в асоциирани предприятия 

Участия 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 
размер стойност размер стойност 

Лазурен бряг АД - Приморско 25.50%                    33  25.50%                    33  
Хемус Автотранспорт АД - Габрово 30.33%                    10  30.33%                    10  

Общо                      43                      43  
 
 

Инвестиции в други предприятия 

Участия 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 
размер стойност размер стойност 

Родопи лес АД в ликвидация - Девин 40.98% 7 40.98% 7 
Общо 

 
7 

 
7 
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2. 5. 2. Дългосрочни ценни книжа 
 

Финансови активи налични за продажба 

Вид Емитент 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 
размер стойност размер стойност 

Инвест.бонове 
Първи тур масова 

приватизация 8557 8 8557 8 
Общо 

 
8 

 
8 

 
 

2. 6. Нетекущи търговски и други вземания 
 

Нетекущи вземания 
Вид 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 

Вземания от свързани предприятия в т.ч. 
/нето/ 10 10 
Вземания по продажби 10 10 

Общо 10 10 
 
 
 

2. 9. Текущи търговски и други вземания 
 

Текущи вземания 
Вид 31.12.2010 31.12.2009 г. 

Вземания от свързани предприятия в т.ч. /нето/ 158 144 
Вземания по продажби 15 15 
Вземания по предоставени аванси/пр на дял 

  Вземания по дивиденти 143 129 
Вземания по правителствени дарения  

  Други вземания в т.ч. /нето/ 134 128 
Други краткосрочни вземания лихви 134 128 

Общо 292 272 

 

2. 11. Парични средства 
 

Парични средства 
Вид 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 

Парични средства в брой в т.ч. 1 9 
В лева 1 9 
Парични средства в разплащателни сметки в 
т.ч. 112 122 
В лева 

 
15 

Във валута 112 107 
Краткосрочни депозити 46 54 

Общо 159 185 
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2. 12. Собствен капитал 
 

2. 12. 1. Основен капитал 
 

Основен /записан/ капитал АД 

Вид акции 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 
Брой акции Стойност Номинал Брой акции Стойност Номинал 

Обикновени  
     Изкупени и платени 1 191 105 1 191 105 1  лв. 1 191 105 1 191 105 1  лв. 

Общо: 1 191 105 1 191 105 
 

1 191 105 1 191 105 
  

 
Акционер 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 

Брой акции Стойност Платени % Дял Брой акции Стойност Платени % Дял 

Юридически лица             171 350            171 350            171 350  14.39%           171 350           171 350  
         171 
350  14.39% 

Физически лица          1 019 755         1 019 755         1 019 755  85.61%        1 019 755        1 019 755  
      1 019 
755  85.61% 

Общо:        1 191 105       1 191 105       1 191 105  100%     1 191 105      1 191 105      1 191 105  100% 
 

 

2. 12. 2. Резерви 
 

Резерви 

  

Резерв от 
последващи 
оценки на 

активи 

Общи 
резерви 

Други 
резерви Общо резерви 

Резерви към 31.12.2008 г.   77 
 

77 
Преизчислени резерви към 
31.12.2008 г. 

                      
-  77 - 77 

Увеличения от: 
                      
-  3 - 3 

Разпределение на печалба   3 
  Резерви към 31.12.2009 г.                     -    80 - 80 

     Резерви към 31.12.2010 г.                     -    80 - 80 
 

 

2. 12. 3. Финансов резултат 
 

Финансов резултат 
Финансов резултат Стойност 

Печалба към 31.12.2008 г. 133 
Увеличения от: 24 
Печалба  за годината 2009 24 
Намаления от: (3) 
Разпределение на печелба в резерви (3) 
Печалба към 31.12.2009 г. 154 
Печалба към 31.12.2010 г. 154 
Загуба към 31.12.2008 г.   
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Загуба към 31.12.2009 г. - 
Увеличения от: (2) 
Загуба  за годината 2010 (2) 
Загуба към 31.12.2010 г. (2) 
  

 Финансов резултат към 31.12.2008 г. 130 
Финансов резултат към 31.12.2009 г. 154 
Финансов резултат към 31.12.2010 г. 152 

 
 

2. 17. Текущи търговски и други задължения  
 

Текущи задължения 
Вид 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 

Задължения по доставки 2 1 
Други краткосрочни задължения в т.ч. 4 10 
Други краткосрочни задължения - лихви 4 10 

Общо 6 11 
 

2. 20. Задължения към персонал 
 

Задължения свързани с персонала 
Вид 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 

Задължения към персонала 2 2 
в т.ч. задължения по неизползвани отпуски 

  Задължения към осигурителни 
предприятия 1 1 
в т.ч. задължения по неизползвани отпуски 

  Общо 3 3 

IV. Други оповестявания 
 

2. Свързани лица и сделки със свързани лица 
Дружеството оповестява следните свързани лица: 
 
Собственик на капитала на дружеството упражняващ контрол /дружество майка/ 
„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД 
 
 
Собственик на капитала или контролиращо лице на дружеството майка или контролиращото 
лице – акционери по акционерна книга, посочени по-горе – юридически лица и физически 
лица 
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Дъщерни предприятия на дружеството 
 

Инвестиции в дъщерни предприятия 

Участия 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 
размер стойност размер стойност 

Виттел Инженеринг АД - Пловдив 92.38%                    53  92.38%                    53  
Егида АД -Ивайловград 57.06%                    30  57.06%                    30  
Оазис Тур АД - Бургас 49.97%                  286  49.97%                  286  
Унитех АД в ликвидация - Троян 43.26%                    20  43.26%                    20  
Петро Ойл АД - Смоялн 32.96%                    77  32.96%                    77  
ЗММ Свиленград АД - Свиленград 24.88%                    21  24.88%                    21  
Елприбор АД - Бургас 4.63%                    10  4.63%                    10  

Общо                   497                    497  
 
 

Инвестиции в асоциирани предприятия 

Участия 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 
размер стойност размер стойност 

Лазурен бряг АД - Приморско 25.50%                    33  25.50%                    33  
Хемус Автотранспорт АД - Габрово 30.33%                    10  30.33%                    10  

Общо                      43                      43  
 
 

Инвестиции в други предприятия 

Участия 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 
размер стойност размер стойност 

Родопи лес АД в ликвидация - Девин 40.98% 7 40.98% 7 
Общо 

 
7 

 
7 

 
Ключов ръководен персонал на дружеството майка или контролиращото лице: 
 
 
Управителен съвет:  
 
Председател: Христо Енев 
 
Членове: 

1. Диана-Мария Райнова 
2. Тома Томов 

 
Изпълнителен директор: Тома Томов 
 
 
 
 

Вземания от свързани лица 

Свързано лице - клиент 31.12.2010 г. Гаранции 
31.12.2009 

г. Гаранции 
Унитех Троян АД в ликвидация - клиенти 25 004 

 
25 004 

 Оазис Тур АД  - дивиденти 70 937 
 

74 937 
 Унитех Троян АД в ликвидация - 

дивиденти 71 713 
 

53 904 
   167 654 

 
153 845 
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Заеми предоставени на свързани лица 
Кредитополучател Валута Л. % Падеж Обезпечения / Гаранции 

Унитех Троян АД  в ликвидация лева олп+8%   н/п 
Петро Ойл АД Смолян лева олп+8%   н/п 
ЗММ Свиленград АД Свиленград лева олп+8%   н/п 

 
Салда по заеми предоставени на свързани лица 

Кредитополучател Вземания 
 до 1 година 

Вземания 
 над 1 година 

Унитех Троян АД  в ликвидация               27 921  
Петро Ойл АД Смолян             203 000  
ЗММ Свиленград АД Свиленград               84 987  

Общо                     -            315 908  
 
 

Начислени приходи от лихви по заеми предоставени на свързани лица 

Кредитополучател Вземане към Начислени Получени Вземане към 
31.12.2009 г. през 2010 г. през 2010 г. 31.12.2010 г. 

Унитех Троян АД  в ликвидация 4 206 2 211 
 

6 417 
Петро Ойл АД Смолян 63 144 16 637 17 100 62 681 
ЗММ Свиленград АД Свиленград 61 247 7 762 4 302 64 707 

Общо 128 597 26 610 21 402 133 805 
 
 

Начислени разходи  за лихви по заеми получени от свързани лица 

Банка / Кредитор 
Задължение Начислени Платени Задължение 

31.12.2009 г. 
през 2010 

г. 
през 2010 

г. 
31.12.2010 

г. 
Егида АД Ивайловград - отписани 
лихви 10 076 

 
5 776 4 300 

Общо 10 076 - 5 776 4 300 
 
 
 
Начисления, свързани с доходи на основния ръководен персонал 
 

Доходи на ключов ръководен персонал 

Име,фамилия Длъжност 

Начислени суми за: 
възнаграждения 
и осигуровки за 

периода 

компенсируеми 
отпуски 

дългосрочни 
доходи 

Тома Томов  
Изп. 

Директор 32 856 
  Тома Томов  СД 200 
  Христо Енев СД 234 
  Диана-Мария Райнова-

Манева СД 234 
  Общо: 

 
33 524 - - 
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3. Принцип-предположение за действащо предприятие 
Принципът-предположение за действащо предприятие е фундаментален принцип при изготвянето 
на финансовите отчети. Съгласно принципа-предположение за действащо предприятие, 
предприятието обикновено се разглежда като продължаващо дейността си в обозримо бъдеще без 
намерение или необходимост от ликвидация, преустановяване на стопанската дейност или търсене 
на защита от кредиторите, вследствие на съществуващи закони или други нормативни разпоредби. 
Съответно, активите и пасивите се отчитат на база възможността на предприятието да реализира 
активите и да уреди пасивите си в нормалния ход на бизнеса. При оценката за това дали принципа- 
предположение за действащо предприятие е уместен, ръководството взема предвид цялата налична 
информация за обозримото бъдеще, която обхваща поне, но не се ограничава само до, дванадесетте 
месеца от края на отчетния период. 
 
Финансовият отчет е изготвен на принципа-предположение за действащо предприятие, който 
предполага, че предприятието ще продължи дейността си в обозримото бъдеще. Предприятието има 
история на печеливша дейност и свободен достъп до финансови ресурси. Общата несигурност при 
сегашната неблагоприятна икономическа ситуация в условията на глобална икономическа и 
финансова криза, породила спад в продажбите на предприятието ще се преодолява чрез 
оптимизиране на оперативната дейност и следване на стратегия, съсредоточена върху основните 
компетенции на предприятието. Освен промяна на бизнес модела и приемане на нова стратегия за 
функциониране в променяща се среда, предприятието предприема намаляване на разходите си и 
политика на по-бърза и ефективна адаптация към променящия се пазар.  

 

4. Доход на акция 
 
Изчисляване на средно претеглен брой акции за период           
  

      
  

Средно времеви фактор: 
 

Брой на дни/месеци/ през които конкретните 
 

  
  

 
акции са били в обръщение 

  
  

  
    

Средновремеви ф-р   

    Емитирани Изкупени Акции Брой дни Ср.прет 
Ср.прет 
бр 

    акции собст.акц в обръщ. в обръщ бр/дни акц/Дни 
Салдо към:  01.1.2010 1191105   1191105 365 1 1191105 

Салдо на 
 
31.12.2010 1191105   0 365 1 0 

Всичко ср.претеглен бр.акции 
      

1191105 
  

      
  

Забележка: Изчисл на ср.прет брой се изв на база един от двата варианта който е по подходящ в конкретния 
случай-дни или месеци 
  

      
  

  
      

  
Изчисляване на доход от акция: 

      
  

  
      

  
Нетна печалба/загуба в лева: 

  
-1744.82 

   
  

  
      

  
Среднопрет бр.акции/ДНИ/     1191105   Доход на акция: -0.0015 

 
Основният доход/(загуба) на акция е изчислен като нетната печалба/(загуба), подлежаща на 
разпределение между притежателите на обикновени акции е разделена на среднопретегления брой 
акции за периода. 
 
Доходът на акция с намалена стойност се изчислява като основният доход на акция, се коригира 
така, че да се вземе предвид издаването на нови акции и данъчния ефект от плащане на дивидентите 
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или лихви, при условие, че всички права за намаляващи опции и други намаляващи потенциални 
обикновени акции бъдат упражнени. 

6. Цели и политика за управление на финансовия риск  
Дружеството е анализирало ефектите от МСФО 7 и изменението на МСС 1 и счита, че основните 
допълнителни оповестявания ще се отнасят до анализа на чувствителността на пазарния риск  
подробно са описани в отчета за управлението за 2010 г. 
 
 
Оценка 

Прилаганите счетоводни политики за оценка на финансовите активи и пасиви са както следва: 
 
Вид актив / пасив  Класификация  База за оценка 
     Парични 
средства 

 Парични 
средства 

 Номинална стойност 

     Блокирани 
парични средства 

 Блокирани 
парични 
средства 

 Номинална стойност 

     Краткосрочни и 
дългосрочни 
заеми 

  Финансов пасив  Амортизирана стойност 

     Търговски 
вземания 

 Заеми и 
вземания, 
възникнали 
първоначално в 
дружеството 

 Търговските вземания са безлихвени краткосрочни 
вземания, които обичайно се оценяват по 
оригиналната им фактурна стойност, намалена с 
евентуални разходи за обезценка (резерв за 
трудносъбираеми вземания) 

     Търговски 
задължения 

  Финансов пасив  Търговските задължения са безлихвени 
краткосрочни задължения, които обичайно се 
оценяват по оригиналната им фактурна стойност. 

     Дългосрочни 
задължения 

  Финансов пасив  Амортизирана стойност 

 
Рискове 

Рисковете, които са свързани с дейността на холдинга и притежавания относително устойчив 
портфейл на инвестиции намира изражение в следните систематични и несистематични рискове: 

 РИСК ПОРОДЕН ОТ АКТУАЛНОТО икономическо състояние на страната.  През 2010 
г. финансовите и икономическите проблеми за страната се задълбочиха. Намали покупателната 
способност на физическите и юридически лица доведео до увеличаване на фиреманата 
задлъжнялост и ниско потребление. Държавата също стана един голям длъжник на бизнеса по 
отношение на разплащанията на държавни и общински обекти и своевременното възстановяване на 
ДДС. Развитието на отрасли „Машиностроене” и „Електротехника” в които предприятия БЧИХ АД 
има големи инвестиции спря и много фирми пректратиха дейността с което още повече се намали 
търсенето на машиностроителни електротехнически  изделия.  Китайска конкуренция в продуктите 
на тези отрасли се почуства с още по-голяма сила .  Финансовата стабилност на холдинга е все още 
добра, но тя ще бъде силно повлияна от описаните по-горе макро-икономически процеси, които 
настъпиха през 2010 г. и следващите години.  
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 РИСК ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ В СТРАНАТА. Сегашната тенденция на 
политическа стабилност, законодателната програма, членството на България в Европейския съюз и 
НАТО, ни дават основание да считаме, че този риск ще оказва все по-малко отрицателно влияние.  

 ВАЛУТЕН РИСК. Този риск е незначителен от гледна точка на въведения от 01.07.97 г. 
валутен борд – фиксираният курс на лева към еврото. Противоречието при този риск се наблюдава 
от нестабилността във валутния курс на долара и драстичното му спадане през 2004 г. , през 
отчетната 2010 г. доларът се запази в границите меджу 1,35 лв. до 1,60 лв.  Тези колебания не 
създават условия за увеличен валутен риск още повече, че търговския стокообмен на фирмите от 
холдинга е преди всичко в евро. 

 ЛИХВЕН РИСК - от нивата на лихвения процент в страната зависи много 
инвестиционната активност, включително търсенето и цената на акциите. При лихвен процент от 3-
6% по депозитите през 2010 г. силно спадна /замря/ покупко-продажбата на акции и 
инвестиционната активност на физически и юридически лица. 

 ПАЗАРЕН РИСК –  Пазарен риск е рискът, че справедливата стойност на 
бъдещите парични потоци от даден инструмент ще варира поради промените в пазарните 
цени. Пазарните цени включват четири типа риск: лихвен, валутен, стоков и друг ценови 
риск, какво е и рискът за цената на собствения капитал. Финансовите инструменти, които 
биват засегнати от пазарния риск, включват заеми и привлечени средства, депозити, 
инструменти на разположение за продажба и деривативни финансови инструменти. 
Анализите на чувствителността в следващите раздели са свързани със състоянието към 31 
декември през 2010 и 2009 г. 
Анализите на чувствителността са изготвени при предположението, че сумата на нетния 
дълг, съотношението на фиксираните към плаващите лихвени проценти по дълга и 
деривативите и съотношението на финансовите инструменти в чуждестранни валути, 
всички са постоянни и на база определянето на хеджове както те съществуват към 31 
декември 2010 г. 
Анализите изключват ефекта от движенията в пазарните променливи в балансовата 
стойност на пенсионните и други задължения след пенсиониране, провизиите и по 
нетекущите финансови активи и пасиви на чуждестранни дейности. 
При изчисление на анализите на чувствителността са направени следните предположения: 

 Чувствителността на отчета за финансовото състояние е свързана единствено с 
деривативи и дългови инструменти на разположение за продажба 

 Чувствителността на съответния отчет за доходите представлява ефекта от 
предполагаемите промени в пазарните рискове. Той се базира на финансовите 
активи и финансовите пасиви, държани към 31 декември 2010 и 2009 г., 
включително ефект на хеджиращите инструменти 

 Чувствителността на собствения капитал се изчислява като се преценява 
ефекта от свързаните хеджове на паричен поток и хеджове на нетна 
инвестиция в чуждестранно дъщерно дружество към 31 декември 2010 г. за 
ефектите от поетите промени в базовия инструмент. 

Слабо действуващия капиталов пазар не може да даде възможност за реалната оценка на този риск. 
Сигурно е, че цените на акциите ще се влияят много от съществуването на капиталовия пазар и 
неговата стабилност. Особено влияние на капиталовия пазар оказват започналата световна 
икономическа криза, която силно повлия на финансовите пазари и рязко намали покупко 
продажбата и цените на акции.  Тази криза ще оказва дългосрочно влияние върху продажбата на 
акции и капиталовите пазари. Спада в покупко-продажбата на акции засегна и акциите на БЧИХ, 
тяхното търсене и цена. Във връзка с намалената покупко-продажба на акции, Съвета на 
директорите на БФБ с протокол №37 от 30.09.2009 г. , считано от 04.01.2010 г. премести служебно 
на неофициалрен пазар на акции, сегмент „В” емисията акции, издадена от БЧИХ, във връзка с 
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това, че емисията не отговаря на критериите чл.37 ал.3 от Правила за допускане до търговия на 
БФБ.   

Пазарният риск се проявява и косвено за холдинга чрез пазара на продуктите на 
предприятията в които холдинга е инвестирал. Този риск зависи много от пазарните позиции и 
конкурентноспособността на съответното предприятие.   

 
 
 КРЕДИТЕН РИСК. Този риск се проявява косвено в предприятия в които холдинга е 

инвестирал имащи кредити и задължения. Той може да оказва съществено влияние ако лихвения 
процент се завиши с което очакваните дивиденти от предприятията ще намалеят.  Световната 
финансово икономическа криза доведе до повишение на лихвините проценти на банките и 
ограничаване на предоставените инвестиционни и оборотни кредити. Тази картина ще остане и за 
бъдещите периоди което ще затрудни производствената дейност на предприятията и ще  увеличи 
финансовите им раходи за лихви и респективно ще намали печалбата.  
Дружеството търгува единствено с утвърдени, платежоспособни контрагенти. Неговата политика е, 
че всички клиенти, които желаят да търгуват на отложено плащане, подлежат на процедури за 
проверка на тяхната платежоспособност. Освен това, салдата по търговските вземанията се следят 
текущо, в резултат на което експозицията на Дружеството към кредитен риск не е съществена.  

Кредитният риск, който възниква от другите финансови активи на Дружеството, като например, 
парични средства и други финансови активи, представлява кредитната експозицията на 
Дружеството, произтичаща от възможността неговите контрагенти да не изпълнят своите 
задължения. Максималната кредитна експозиция на Дружеството по повод на признатите 
финансови активи, възлиза на съответната им стойност по баланса към 31 декември 2010 г.  

 
  СЕКТОРЕН РИСК. Този риск зависи много от относителните тегла на дяловете 

присъствуващи в портфейла на холдинга и от диверсифицираността "отдалечеността" един от друг 
на отраслите в портфейла. Портфейла в "несвързани" отрасли, рентабилни в миналото предприятия, 
търсене на възможности за преструктуриране в производството и продуктите са фактори които 
намаляват този риск.Трябва да се отбележи обаче, че повечето от предприятията на БЧИХ работят 
със стари технологии, оборудване, ниска производителност което води до недостатъчна 
конкурентно способност особено по отношение на все по масово навлизащи в нашия и европейски 
пазари на китайски стоки. Тези обстоятелства повишават риска. 
 

7. Управление на капитала 
Капиталът включва конвертируеми привилегировани акции и собствен капитал, 
принадлежащ на собствениците на компанията-майка. 
Основната цел на управлението на капитала на Дружеството е да се гарантира, че тя 
поддържа стабилен кредитен рейтинг и подходящи капиталови съотношения, за да 
поддържа бизнеса си и да увеличи максимално стойността за акционерите. 
Дружеството управлява капиталовата си структура и прави корекции в нея с оглед на 
промените в икономическите условия. За поддържане или коригиране на капиталовата 
структура Дружеството може да коригира плащането на дивиденти на акционерите, 
възвръщаемостта върху капитала на акционерите или емисията на нови акции. 
През годините, приключващи на 31 декември 2010 г. и 31 декември 2009 г. няма промени в 
целите, политиката или процесите за управление на капитала. 
Дружеството наблюдава капитала като използва съотношение на задлъжнялост, което 
представлява нетния дълг, разделен на общия капитал плюс нетния дълг. Дружеството 
включва в нетния дълг, лихвоносните заеми и привлечени средства, заем от партньори в 
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съвместно предприятие, търговски и други задължения, намалени с паричните средства и 
паричните еквиваленти, с изключение на преустановените дейности. 
 

12. Възнаграждение за одит 
Съгласно чл.38 ал.5 от ЗС  дружеството оповестява, че възнаграждението за одит за 2010 г. 
е в размер на 3 хил. лева без ДДС. 
 

14. Действащо дружество – финансово състояние 
Ръководството на Дружеството счита, че Дружеството е действащо и ще остане действащо, няма 
планове и намерения за преустановяване на дейността.  
 
 

Показатели 

№ Показатели 2010 г. 2009 г. Разлика 
Стойност Стойност Стойност % 

1 Дълготрайни активи /общо/              979              980                 (1) 0% 
2 Краткотрайни активи в т.ч.              453              459                 (6) -1% 
4 Материални запаси                 -                   -                   -    - 
5 Краткосрочни вземания              294              274                20  7% 
7 Парични средства              159              185               (26) -14% 
8 Обща сума на активите           1 432           1 439                 (7) 0% 
9 Собствен капитал           1 423           1 425                 (2) 0% 

10 Финансов резултат                (2)               24               (26) -108% 
11 Дългострочни пасиви                 -                   -                   -    #DIV/0! 
12 Краткосрочни пасиви                  9                14                 (5) -36% 
13 Обща сума на пасивите                  9                14                 (5) -36% 
14 Приходи общо                58              200             (142) -71% 
15 Приходи от продажби                 -                   -                   -    #DIV/0! 
16 Разходи общо                62              184             (122) 

 Коефициенти 

№ Коефициенти 2010 г. 2009 г. Разлика 
Стойност Стойност Стойност % 

  Рентабилност:         
1 На собствения капитал           (0.00)            0.02            (0.02) -108% 
2 На активите           (0.00)            0.02            (0.02) -108% 
3 На пасивите           (0.22)            1.71            (1.94) -113% 
4 На приходите от продажби 

      Ефективност:         
5 На разходите             0.94             1.09            (0.15) -14% 
6 На приходите             1.07             0.92             0.15  16% 
  Ликвидност:         
7 Обща ликвидност           50.33           32.79           17.55  54% 
8 Бърза ликвидност           50.33           32.79           17.55  54% 
9 Незабавна ликвидност           17.67           13.21             4.45  34% 

10 Абсолютна ликвидност           17.67           13.21             4.45  34% 
  Финансова автономност:         

11 Финансова автономност         158.11         101.79           56.33  55% 
12 Задлъжнялост             0.01             0.01            (0.00) -36% 

14. Извадка от подбрани обяснителни бележки 
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(k)    Промени в условните задължения и условните активи 
 
През отчетния период не са настъпили промени в условните задължения и условните активи. 
 
(l)    Преоценка на материалните запази по нетна реализуема стойност 
 
Към датата на изготвяне на настоящия отчет е извършена проверка за обезценка на материалните запаси до 
нетната им реализуема стойност. Резултатите от проверката не изискват  извършване на обезценка до нетна 
реализуема стойност, защото тя е по-висока от себестойността им (отчетната стойност). 
 
(m)    Признаване на загуби от обезценка на имоти и други дълготрайни активи 
 
През текущия отчетен период при извършената проверка за възстановимата стойност на активите не възникна 
необходимост от извършване на обезценка на дълготрайните материални активи. Те се отчитат по 
историческа цена (себестойност). 
 
(n)    Обратно проявление на всякакви провизии за разходи за преструктурирания 
 
В дружеството не са начислявани провизии, свързани с разходи за преструктурирания и съответно няма 
обратно проявление на същите в отчетния период. 
 
(o)    Придобиване и изваждане от употреба на позиции от имоти, машини и съоръжения. 
 
Цялото движение, свързано с придобиването и изваждането от употреба на дълготрайни активи е представено 
в справката за дълготрайните активи с конкретни стойности за текущия отчетен период 
 
(p)    Неотменими задължения от закупуване на имоти, машини и съоръжения 
 
През изтеклия отчетен период не са възникнали неотменими задължения, произтичащи от закупуване на 
дълготрайни активи. Всички задължения, произтичащи от закупените дълготрайни активи се погасяват 
текущо. 
 
(q)    Уреждане по съдебен спор 
 
В дружеството няма заведени съдебни искове и дела от и срещу него. 
 
(r)    Корекции на фундаментални грешки в предходно отчетени финансови данни 
 
Към настоящия момент не са установени фундаментални грешки и не са извършвани никакви счетоводни 
записвания, свързани с корекции на фундаментални грешки. 
 
(s)    Извънредни операции 
 
В дружеството няма отчетени извънредни операции през текущия отчетен период 
 
(t)    Просрочване на дълг или нарушение на задължения по дълг, които не са отстранени в последствие 
 
През текущия отчетен период няма просрочване на задължения 
 
(u)    Сделки между свързани лица 
 
Всички сделки между свързани лица отговарят на пазарните принципи и условия и не се различават 
съществено от тях. В дружеството най-вече сделките със свързани лица представляват получени депозити от 
дъщерни дружества, съгласно разпоредбите на Търговския закон и съответно предоставените заеми на  
дъщерни дружества за инвестиционни и оборотни средства. Всички лихви по сключените договори  със 
свързаните лица са пазарни и се начисляват в края на всяко тримесечие. 
 
Съставител: 
Еленка Динкова 



AOKllAA 3A AEMHOCTTA 

3a rOAMHaTa, npHKllIO'IBal.,Qa Ha 31 AeKeMBpM 2010 r. 


npVlET C npOTOKOJJ OT 23.02.2011 r. C,Q Ha 1164VlX II AfJ. 

HACTO~lUVl~T ,QOKJJA,Q 3A ,QEVlHOCITA E Vl3rOTBEH B CbOTBETCTBVlE C 
PA3nOPE,Q6VlTE HA 4JJ. 33 OT 3AKOHA 3A C4ETOBO,QCTBOTO Vl Vl3VlCKBAHVl~TA 
HA TbPrOBCKVl~ 3AKOH 

PbKOBOACTBOTO npeACTaBs:I CBOs:l rOAVlweH AOKllaA VI roAVlWHVls:I cpVlHaHcoB OT4eT KbM 
31 AeKeMBpVl 2010 r., Vl3rOTBeH B CbOTBeTCTBVle Me>KAYHapoAHVlTe CTaHAapTVI 3a 
cpVlHaHcoBo oT4V1TaHe, npVleTVI OT EBpone~cKVls:I Cbt03. T03V1 cpVlHaHcoB OT4eT e 
oAVlTVlpaH OT ,QE~H KOHCTAHTVlHOB 

onHCAHME HA AEMHOCTTA 

"6ynrAP 4EX VlHBECT XOJJ,QVlHr" AfJ. " (AP~eCTBoTo VlnVl XOnAVlHrbT) e ny6nVl4Ho 
aKUVloHepHo AP~eCTBo, perVlCTpVlpaHo B CMOns:lHCKVI OKpb>KeH CbA no cpVlpMeHo 
Aeno NQ 160 no onVica 3a 1998 r. CbC ceAanViLUe B rp. CMOns:lH, yn. "XaH Acnapyx" 
NQ 4 VI npeperVlCTpVlpaHo BTbproBcKVls:I perVlCTbp C6YJJCTAT: 120 054 800 

nbpBOHa4anHO ,Qp~eCTBoTo e Y4peAeHo KaTO npVlBaTVl3aUVloHeH CPOHA no 3aKoHa 
3a npVlBaTVl3aUVloHHVlTe cpoHAoBe C HaViMeHOBaHVle npVlBaTVl3aUVloHeH CPOHA 6ynrap 
4ex VlHBeCT AfJ.. 

06LUOTO Cb6paHVle Ha aKUVloHepVlTe OT 07 s:lHyapVl 1998 npVleMa peweHVle 3a 
npeype>KAaHe Ae~HocTTa Ha npVlBaTVl3aUVloHeH CPOHA 6ynrap 4ex VlHBeCT AfJ. KaTO 
xonAVlHrOBO AP~eCTBo VI npOMs:lHa B HaViMeHOBaHVleTO Ha ,Qp~eCTBoTo OT 
npVlBaTVl3aUVloHeH CPOHA 6ynrap 4ex VlHBeCT AfJ. Ha 6ynrap 4ex VlHBeCT XonAVlHr 
AfJ.. 

ApYlKeCTBOTO e C KanMTaJl 1 191 105 Jle~a, pa3npeAeJleH B 1 191 105 o6MKHoBeHM 
nOVlMeHHVI aKUVlVI. I 

KanViTanbT Ha APY>KeCTBOTO e aKUVl01epeH VI ce npVlTe>KaBa OT MHO>KeCTBO 
cpVl3V14ecKVI nVlua VI Hs:lKOnKO tOpVlAVl4ec~VI nVlua. Ha4anHVls:I KanViTan, C KO~TO e 
perVlCTpVlpaHo APY>KeCTBOTO e 256 xVln~ neBa, a YBenVl4eHVleTo npoVl3TVl4a OT 
ABYKpaTHVlTe npeperVlCTpauViVI B YBenVl~eHVle VI HaManeHVle .£1.0 HaCTOs:lLUVls:I MY 
pa3Mep, B T.4. OT KanVlTam13V1paHe Ha ~onaraLUVI ce AVlBVlAeHTVI. npe3 TeKYLUVls:I 
OT4eTeH nepVlOA npOMeHVI B KanViTana Ha ~pY>KeCTBOTO He ca HaCTbnVlnVl. 



ApY')KeCTBOTO e C eAHOCTeneHHa CVlCTeMa Ha ynpaBJleHVle - CbBeT Ha AVipeKTOpVlTe. 
CeAaJlVl~eTO Ha ynpaBJleHVle Ha APY>KeCTBOTO e: Peny6JlVlKa ObJlrapVl51, rp. CMOJl51H, 
YJl. "XaH Acnapyx" 4 

npeAMeTbT Ha AeHHoCT Ha APY>KeCTBOTO e npVlAo6V1BaHe, ynpaBJleHVle, oueHKa VI 

npOAa>K6a Ha Y4aCTVl51 B 6bJlrapCKVI VI 4Y>KAeCTpaHHVI APY>KeCTBa; npVlAo6V1BaHe, 
ynpaBJleHVle VI npOAa>K6a Ha 06JlVIraUViVI; npVlAo6V1BaHe, oueHKa VI npOAa>K6a Ha 
naTeHTVI, OTCTbnBaHe Ha JlVlueH3V1 3a Vl3nOJl3BaHe Ha naTeHTVI Ha APY')KeCTBa, B 

KOVITO XOJlAVlHroBOTO APY>KeCTBO Y4aCTBa; <l>VlHaHcVlpaHe Ha APY>KeCTBa, B KOVITO 

XOJlAVlHrOBOTO APY>KeCTBO Y4acTBa, VlHBeCTVlpaHe VI VlHBeCTVluVlOHHO KpeAVlTVlpaHe; 
MapKeTVlHr, 60pCOBVI onepauVlVl, VlH>KeHepVlHr, co6CTBeHa TbproBcKa AeHHoCT VI 
APyrVl TbproBCKVI CAeJlKVI, He3a6paHeHVI CbC 3aKOH. 

AeHHocrra Ha ApY>KeCTBOTO He ce orpaHVl4aBa CbC CpOK VlJlVI APYro npeKpaTVlTeJIHO 
YCJlOBVIe. 

ApY>KeCTBOTO e perVlCTpVlpaHO no 3aKOHa 3a AaHb4HOTO npOVl3BOACTBO nOA AaHb4eH 
NQ 1217056779. V13BbpweHo e BnVlCBaHe B EAVlHHVl51 Abp>KaBeH perVlCTbp Ha 

CTonaHCKVlTe cy6eKTVI lIoynCTAT" nOA VlAeHTVlcpVlKaUVloHeH KOA NQ 120054800 10, 
KaKTO VI B Abp>KaBHO o6~eCTBeHo oCVlryp51BaHe. He e perVlCTpVlpaHo no 3aKOHa 3a 
AAC 3a 2010 r. 

AKUVlVlTe Ha ApY')KeCTBOTO ce TbpryBaT Ha ObJlrapCKa cpoHAoBa 60pca AA rp. COCPVl51. 

<l>VlHaHcoBVITe OT4eTVI ca oAo6peHVI 3a Vl3AaBaHe OT CbBeTa Ha AVipeKTOpVlTe Ha 23 
cpeBpyapVl 2010 r., npeACTaBeHVI ca B XVlJl51AVI JleBa VI ca HeKOHCOJlVlAVlpaHVI 
(VlHAVlBVlByaJlHVI). 

ApY')KeCTBOTO VI npe3 Ta3V1 rOAVlHa e npOAbJl>KVlJlO OCHOBHaTa CVI AeHHoCT, cBbp3aHa 

C npVlAo6V1BaHe, ynpaBJleHVle, oueHKa VI npOAa>K6a Ha Y4aCTVl51 B 6bJlrapCKVI VI 

4Y>KAeCTpaHHVI APY>KeCTBa; npVlAo6V1BaHe, ynpaBJleHVle VI npOAa>K6a Ha o6JlVlrauVlVl; 
npVlAo6V1BaHe, oueHKa VI npOAa>K6a Ha naTeHTVI, OTCTbnBaHe Ha JlVlueH3V1 3a 

Vl3nOJl3BaHe Ha naTeHTVI Ha APY>KeCTBa, B KOVITO XOJlAVlHroBOTO APY>KeCTBO Y4aCTBa; 
<l>VlHaHcVlpaHe Ha APY>KeCTBa, B KOVITO XOJlAVlHroBOTO APY')KecTBo Y4aCTBa, 

VlHBeCTVlpaHe VI VlHBeCTVluVlOHHO KpeAVlTVlpaHe; MapKeTVlHr, 60pCOBVI onepauVlVl, 
VlH>KeHepVlHr, co6crBeHa TbproBcKa AeHHoCT VI APyrVl TbproBCKVI CAeJlKVI. 

<l>VlHaHCOBVl51T pe3YJlTaT Ha ApY>KeCTBOTO 3a 2010 r. CJleA AaHbUVl e 3ary6a B pa3Mep 
Ha 2 XVlJl. JlB. AaHb4HoTO 06JlaraHe Ha ApY>KeCTBOTO ce Vl3BbpwBa CbrnaCHO 

Vl3V1CKBaHVl51Ta Ha MeCTHOTO 3aKOHOAaTeJlCTBO. 

2 




nPErnEA HA AEMHOCTTA 

CrPYKTVpa Ha OCHOBHMJI KanMTan 
AK~MOHepM Y~aCTMe SPOM aK~MM 	 HOMMHanHa 

CTOMHOCT (XMn. 
nB.) 

K)pl-1,al-1l1eCKl-1 nl-1~a 14.39% 171350 171 
$l-13l-1l1eCKl-1 nl-1~a 85.61% 1019755 1020 

K-bM 31 ,aeKeMBpl-1 2010 r. 6ynrap 4ex VlHBeCT Xon,al-1Hr A/J. l-1Ma YllaCTl-151 B cne,aHl-1Te 
,abLllepHl-1 l-1 aCO~l-1l-1paHl-1 ,apY>KeCTBa: 

HVlTEX" A/J. B nl-1KBl-1,aa~l-151 TPOHH 
"3MM CBVlnEHfPA/J." A/J. CBl-1neHrpa,a .88% 

"EfVl,QA" A/J. VlBaHnoBrpa,a 57.06% 

4 "BVlTIEn VlH)f(EHEPVlHf" A/J. nnoB,al-1B 92.38% 

5 nnETPO OVln" A/J. CMonHH 32.96% 
6 "EnnpVl60P" A/J. 6yprac 4,63% 
7 "0A3VlC TYP" A/J. 6yprac 49.97% 

8 nA3YPEH 6Pflf A/J. npl-1MOpCKO 25.50% 

9 XEI"1YC ABTOTPAHCnOPT A/J. fa6poBo 30.33% 

CTOnAHCKl1 ~En113A 2011 rOAIIIHA 

B npe,aBl-1,a Ha HaCTbnl-1naTa ~l-1HaHCOBa l-1 l-1KOHOMl-1l1eCKa Kpl-13a B 6bnrapl-1H npe3 
2009 r. l-1 3aCl-1nBaHeTO l-1 npe3 2010 r. e MHoro CnO>KHO l-1 Tpy,aHO ,aa ce npe,aBl-1,al-1 
KaKBO pa3Bl-1Tl-1e LlIe npeTbpnl-1 64VlX, l-1MaHKl-1 npe,aBl-1,a, lie: 

npe,anpl-1HTl-151 KaTO "EfVl,QA" A/J., ,,3MM-CBVlnEHfPA/J." A/J. l-13na,aHaxa B 
ItlKOHOMl-1l1eCKl-1 np06neMl-1 nopo,aeHl-1 rnaBHO OT nl-1nca Ha nOpbllKl-1 l-1 na3ap 3a 
npo,aYK~ItlHTa, K051TO np0l-13Be>K,QaT. npe,anpl-1eTl-1Te MepKl-1 3a HaManHBaHe Ha 
pa3xo,al-1Te B T.lI. CbKpaLllaBaHe Ha nepcoHana, ,aonbnHl-1TenHO HaManHBaT 
nepeCneKTl-1Bl-1Te 3a pa3Bl-1Tl-1e Ha npe,anpl-1HTl-1HTa. TBbP,ae e Bb3MO>KHO ,aa ce 
npltlCTbnl-1 KbM npeKpaTHBaHe Ha ,aeHHocTTa l-1M l-1 nl-1KBl-1,aa~l-1H C ~en 

y,aoBneTBopHBaHe Ha BCl-1l1Kl-1 Kpe,al-1TOpl-1 l-1 Bb3Me3,aHBaHe Ha l-1HBeCTl-1TOpItlTe B T.lI. 
aK~ItlOHepl-1Te Ha ~l-1pMl-1Te. 

"YHVlTEX" A/J. B fll-1KBl-1,aa~ItlH - TPOHH l-13na,aHa BbB ~l-1HaHCOBl-1 np06neMl-1 maBHO 
nopo,aeHl-1 OT npe,a51BeHl-1 npeTeH~l-1l-1 Ha 6aHKl-1 l-1 ,aOCTaBlIl-1~l-1 KbM ,apY>KeCTBoTo. Ii1Ma 
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MHoro 3aBeAeHIII III nplIICbAeHIII Ae11a B n0113a Ha KpeAIIITOplII Ha "YHVlTEX" AJJ. B 

11IllKBIIIAaUIll51, KOIIITO AOnb11HIIITe11HO yCJlO)f(H51 BaT <pIIIHaHCOBaTa KapTIIIHa B 

npeAnplllflTllleTO. TBbPAe 4eCTO ce HaMeCBa CbAlllfI 1113nb11HIIITe11 B npOAa)f(6a Ha 

aKTIIIBIII Ha APY)f(eCTBOTo Ha MHoro HIIICKIII ueHIII. 

OCTaHa11IllTe AP~eCTBa OT IIIKOHOMIII4eCKaTa rpyna Ha X011AIIIHra 3a cera HflMaT 

<pIIIHaHcoBIII III IIIKOHOMIII4eCKIII np0611eMIII, HO III nplll T51X ce Ha611IOAaBa CIII11HO 

HaMa11eHllle Ha TbpCeHeTo Ha npoAYKTIIITe III YC11yrlllTe KOIIITO npeAllaraT III 

HaMal151BaHe Ha nplllxoAIIITe OT npOAa)f(6111, KoeTO pecneKTIIIBHo BOAIII AO HIIICKIII 

<pIIIHaHcoBIII pe3Y11TaTIII. npeAnpllleTIII ca MepKIII 3a OTAaBaHe nOA HaeM Ha 

aTpaKTIIIBHIII n110ll!1II C ue11 YBeJllll4aBaHe Ha IlPIIIXOAIIITe III nOAnOMaraHe Ha Ae~HOCTTa 

Ha AP~eCTBaTa. 

nplII TaKa 04epTaBall!aTa ce MaKpO-IIIKOHOMIII4eCKa paMKa B CTpaHaTa, cnaA B 

npOAa)f(6l11Te III YCJlyrlllTe KOIIITO npeAllaraT npeAnplllflTlllflTa, np0611eMIIITe nopoAeHIII 

OT CbKpall!eHllle B llepCOHa11a III TpYAHOCTIII B 6bAell!eTO no Ha6111paHeTO Ha 

KBa11Ill<pIllUlllpaH nepcoHa11, CKbn <pIIIHaHcoB pecypc Ha 6aHKIIITe e peAHo Aa ce 

06CbAIII Bbllpoca Ha 06ll!0 Cb6paHllle Ha X011AIIIHra III npeAnplllflTlllflTa OT 

III KOHOM1114eCKaTa rpyna 3a CJlIIIBaHe III 06eAIIIHflBaHe C ue11 no-e<peKTIIIBHO 

ynpaB11eHllle KaTO 1451110. 

Cb3Aa11aTa ce <pIIIHaHcoBo-IIIKoHoMIII4ecKa clIITYaUlllfl B CTpaHaTa III Ha 

Me)f(AYHapoAHIIITe na3apIII, He AaBa npeAnOCTaBKIII Aa ce nOCTaB5IT ue111ll III 

pa3pa60TBaT nporpaMIII 3a pa3BIIITllle Ha 64VlX III HerOBIIITe npeAnplll51TlllfI OT 

IIIKOHOMIII4eCKaTa rpyna. KaTo ce B3eMe npeABIIIA III MepKIIITe CBbp3aHIII C HaMa115lBaHe 

Ha pa3xOAIIITe III CbKpall!aBaHe Ha nepcOHa11a B3eTIII npe3 MIIIHa11aTa III TeKYll!aTa 

rOAIIIHa oll!e nOBe4e orpaHIII4aBaT Bb3MO)f(HOCTIIITe 3a pa3BIIITllle. Ha~-pea11IllCTIII4HIII 

1113rne)f(AaT ue11IllTe nOCTaBeHIII npeA 64VlX, a IIIMeHHO: 

1. C11IIIBaHe III 06eAIIIHflBaHe Ha npeAnplll51TIII51 C ue11 no-e<peKTIIIBHO 

ynpaB11eHllle III HaMa11flBaHe Ha pa3xoAIIITe 

2. OueHKa III aHanlll3 Ha Ab11roTpa~HIIITe aKTIIIBIII Ha IIIKOHOMIII4eCKaTa rpyna III 

npeAnpllleMaHe Ha MepKIII 3a npOAa)f(6a III oCB060)f(AaBaHe OT aKTIIIBIII npeAIIIMHo 

crpaAIII III 3eMIII 

3. CDIIIHaHcoBo-IIIKoHoMIII4ecKIII KOHTP011 
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ynPABIlEHt1E 


CbrJlaCHO ,lJ,et1CTBal..Uvts:J TbproBcKvt 3aKOH B 6bJ1rapvts:J/ KbM 31 ,lJ,eKeMBpvt 2010 r./ 

6yJ1rap 4ex ~HBeCT XOJ1,lJ,vtHr AtJ. e aKUvtOHepHo APY>KeCTBO C e,lJ,HOCTeneHHa CvtCTeMa 

Ha ynpaBJ1eHvte. 

KbM 31 ,lJ,eKeMBpvt 2010 r., CbBeTbT Ha ,lJ,vtpeKTOpvtTe ce CbCTOvt OT CJ1e,lJ,HvtTe 

4J1eHOBe: 

1. XpvtCTO EHeB XpvtCTOB 

2. TOMa XpvtCTOB TOMoB 

3. AvtaHa-Mapvts:J 6os:JHoBa Pat1HoBa 

~3nbJ1HvtTeJ1eH AvtpeKTop Ha ApY>KeCTBOTO e TOMa XpvtCTOB TOMoB. 

OTrOBopHOCTM Ha P'bKOBOACTBOTO 

Cnope,lJ, 6bJ1rapCKOTO 3aKOHO,lJ,aTeJ1CTBo/ PbKOBO,lJ,CTBOTO CJ1e,lJ,Ba ,lJ,a vt3rOTBs:J 

cpvtHaHcoB OT4eT 3a BCs:JKa cpvtHaHcoBa rO,lJ,vtHa/ KOt1TO ,lJ,a ,lJ,aBa Bs:JpHa vt 4eCTHa 

npe.D.CTaBa 3a cpvtHaHcoBoTO CbCTOs:JHvte Ha ApY>KeCTBOTO KbM Kpas:J Ha rO,lJ,vtHaTa/ 

cpvtHaHCOBO My npe.D.CTaBs:JHe vt napvt4Hvt MY nOTOUvt. 

PbKOBO,lJ,CTBOTO nOTBbp>K,lJ,aBa, 4e e npvtJ1araJ10 nOClle,lJ,OBaTeJ1HO a,lJ,eKBaTHvt 

C4eTOBO,lJ,Hvt nOJ1vtTvtKvt npvt vt3rOTBs:JHeTO Ha rO,lJ,vtWHvts:J cpvtHaHCOB OT4eT KbM 31 
,lJ,eKeMBpvt 2010 r. vt e HanpaBvtJ10 pa3YMHvt vt npe,lJ,na3J1vtBvt npeueHKvt/ 

npe,lJ,n0J10>KeHvts:J vt npvt6J1vt3vtTeJ1Hvt oueHKvt. 

PbKOBO,lJ,CTBOTO CbI..UO nOTBbp>K,lJ,aBa, 4e ce e npvt,lJ,bp>KaJ10 KbM ,lJ,et1CTBal..UvtTe 

C4eTOBO,lJ,Hvt CTaH,lJ,apTvt/ KaTO cpvtHaHCOBvts:JT OT4eT e vt3rOTBeH Ha npvtHUvtna Ha 

,lJ,et1CTBaI..UOTO ,lJ,PY>KeCTBo. 

PbKOBO,lJ,CTBOTO HOCvt oTroBopHoCT 3a npaBvtJ1HOTO BO,lJ,eHe Ha C4eTOBO,lJ,HvtTe 

pervtCTpvt/ 3a ueJ1eCbo6pa3HoTo ynpaBJ1eHvte Ha aKTvtBvtTe vt 3a npe.D.npvteMaHeTo Ha 

Heo6xo,lJ,vtMvtTe MepKvt 3a vt36s:JrBaHe vt pa3KpvtBaHe Ha eBeHTYaJ1Hvt 3J1oynoTpe6vt vt 

,lJ,pyrvt Hepe,lJ,HOCTvt. 
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nMKBMAHOCT 

"6~~X" A/J. nOAAbp>Ka Ao6pa JH.1KBItIAHOCT, a ItIMeHHO KoecpltIUltleHTa 3a 061ltaTa 3a 

TeKylltltlSH nepltloA e 51,64 Koiho e eAHaKbB ItI 3a 6"bp3aTa JlItIKBItIAHOCT ItI 

He3a6aBHaTa KOSHO e ItI a6COJllOTHa 18,14. Te31t1 nOKa3aTeJlItI ce AbJl>KaT OT eAHa 

CTpaHa Ha HaJlltl4HItITe napltl4HItI cpeACTBa KbM Kpas:! Ha rOAItIHaTa ItI OT APyrltl MaJlKItI 

TeKy1lt1tl 3aAbJl>KeHItI5I. 

B'bTpeIIIHU U3TO'lHUU;U Ha J1UKBU,lI;HOCT 

6~~X A/J. 3a nOCJleAHItITe 3 cpltIHaHCOBItI rOAItIHItI e npltITe>KaBaJl npeAItIMHO BbTpeWHItI 

1t13T04HItIUltl Ha JlItIKBItIAHOCT BItIAHO OT 6aJlaHCa ItI OT4eTa Ha XOJlAItIHra, KaKTO CJleABa: 

NQ 2008 2009 2010 
1 KpaTKocPo4HII'I B3eMaHll'lfl 180 274 294 
2 napll'l"l HII'I cpeACTBa 268 185 159 

BCIfI4KO: 448 459 453 
IKpaTKocpo4 HII'I 3aAbroKeHll'lfl 16 14 9 

BbTpeWHItI 1t13T04HItIUItI Ha JlItIKBItIAHOCT Ha XOJlAItIHra ca KpaTKOCp04HItITe B3eMaHItI5I ItI 

napltl4HItITe cpeACTBa. 

OT ropHaTa Ta6JlItIua MO>Ke Aa ce HanpaBItI 1t13BOA, 4e BbTpeWHItITe 1t13T04HItIUIII Ha 

JlItIKBItIAHOCT Ha XOJlAIIIHra ca MHorOKpaTHO nO-rOJleMItI OT KpaTKOCp04HItITe 

3aAbJl>KeH 1tI5I. 

~3T04HIIIUItITe Ha JlIIIKBItIAHOCT npe3 2010 r. cnps:!Mo 2009 r.ca HaMaJleJlItI CbC 6 X.JlB. 

KOItITO ca B pe3YJlTaT maBHO Ha: 

o YBeJlltl4eHltle Ha KpaTKOCp04HItITe B3eMaHItIs:! OT AblltepHItI APY>KeCTBa-20 X.JIB. 

o HaMaJleHItITe naplll4HItI cpeACTBa - 26 X.JlB. 

B'bHIIIHU U3TO'lHUU;U Ha J1UKBU,lI;HOCT 

KaTo BbHWHItI 1t13T04HItIUItI Ha JlItIKBItIAHOCT 3a 6~~X A/J. npeACTaBJl5lBaT nOJlY4eHItITe 

AItIBItIAeHTItI OT npeAnpltIs:!TItIs:!Ta B KOItITO XOJlAItIHra ItIMa Y4aCTltle. 3a 1t13MItIHaJlIIITe Tplll 

rOAItIHItI nOJlY4eHIIITe AItIBItIAeHTItI ca KaKTO CJleABa: 

o 2008 r. - 54 X.JlB 

o 2009 r. - 93 X.JlB. 

o 2010 r. - 4 X.JlB. 

no OTHOWeHltle Ha BbHWHItITe 1t13T04HItIUItI Ha JlItIKBItIAHOCT ItI HaCTbnltlJlaTa III 

3aAbJl604aBallta ce cpltIHaHCOBa ItI ItIKOHOMItI4eCKa Kpltl3a B 6bJlrapltl51 He AaBaT 
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nepeCneKTHBH 3a nOBHWaBaHe BbHWHHTe H3TOLlHHlIH Ha JlHKBHAHOCT OLUe nOBeLle 

KaTO ce HMa npeABHA, LIe He MO>Ke Aa ce olleHH BpeMeTo 3a cnaA Ha 

npOH3BOACTBOTO H npOAa>K6HTe B AbLUepHHTe npeAnpH5lTH5l H npHeTHTe 

CbKpaLUeHH5l B nepCOHaJla. TBbPAe e Bb3MO>KHO AbJlrOTO npOAbJl>KeHHe Ha 

HKOHOMHLleCKaTa KpH3a Aa AOBeAe AO MaCOBO JlHKBHAHpaHe Ha npeAnpH5lTH5l Ha 

XOJlAHHra. 

KanHTaJIOBH pecypcH: 

npe3 OTLleTeHH5l nepHOA KoeQ:>HIIHeHT AbJlr/co6CTBeH KanHTaJl (JlHBbPHA>K) - 0,006, 
a npe3 2011 r. ce npeABH>KAa Aa ce nOMbp>Ka B AHana30Ha 0,003 - 0,008. Te3H 

HHCKH CTo~HocrH Ha T03H KoeQ:>Hl\HeHT rapaHTHpaT nO-HaTaTbWHa CTa6HJlHOCT H 

BHCOKa JlHKBHAHOCT. 

npe3 2010 r. Q:>HHaHcoBHTe OTLleTH ca H3roTBeHH npHJlara~KH Me>KAYHapoAHHTe 

CLleTOBOAHH CTaHAapTH, CbmaCHO 3aKoH 3a CLleTOBOAcrBOTO. 

AHaJIH3 Ha OaJIaHCa 

,li;'bJIrOTpaHHH aKTHBH 

,li;'bJIrOTpaHHH MaTepHaJIHH aKTHBH H A'bJIrOTpaHHH HeMaTepHaJIHH aKTHBH 

AbJlrOTpa~HHTe MaTepHaJlHH aKTHBH 3a TeKYLUH5l Cnp5lMO npeAXOAHH5l nepHoA ca 

HaMaJleHH C 3 X.JlB. BCJleACTBHe HaLlHCJleHHTe aMopTH3allHH 3a 2010 r. 

Ha aKTHBHTe e H3BbpwBaHa npeoueHKa 3a nepHoAa OT 1998 AO 2001 r. CbmaCHO 

H3HCKBaHH5lTa B Ae~CTBaLUH5l ToraBa 3aKoH 3a CLleTOBOACTBOTO. npe3 2003 r. e 

H3BbpweH OCHOBeH npemeA Ha AbJlrOTpa~HHTe aKTHBH H ca 3aBeAeHH no 

CnpaBeAJ1HBaTa HM CTO~HOCT. B 6aJlaHCa ca nOKa3aHH C 6aJlaHCOBaTa HM CTO~HOCT, 

T.e HaMaJleHH C HaLlHCJleHaTa AO MOMeHTa aMopTH3aUH5l. 

AMopTH3aUHHTe Ha AbJlrOTpa~HHTe MaTepHaJlHH H HeMaTepHaJlHH aKTHBH ca 

HaLlHCJl5lBaHH, KaTO nOCJleAOBaTeJlHO e npHJlaraH JlHHe~HH5lT MeToA, Ha 6a3a 

nOJle3HH5l >KHBOT Ha aKTHBHTe. 



,l1;'hJlrOCpOQHH 4>HHaHcoBH aKTHBH 

C HaVi-rOJ1s:1M ~s:lJ1 B aKTVlBa Ha 6aJ1aHCa Ha ~py)f{eCTBOTO ca ~bJ1rOCp04HVlTe 

cpVlHaHCOBVI aKTVlBVI, KOVITO 3aeMaT 61,52 % OT o6111aTa CTOVlHOCT Ha aKTVlBVlTe. OT 

Ts:lX CbllleCTBeH e ~eJ1bT Ha CbY4aCTVls:lTa, 3a KOVITO e Vl3rOTBeH EJ1eMeHT NQ 7.5 OT 

npVlJ10)f{eHVleTO KbM rO~VlWHVls:I cpVlHaHcoB OT4eT. 

i III. AbnrOCp04HI1 qmHaHcoBI1 aKTI1BI1 2010 2009 Pa3J1I1Ka 

CToi1HOCT % Croi1HOCT nVHKT% CTOi1HOCT 
I 1 497 56.41%A51nOBH Y4acTI1Sl B AbI.lIepHH 497 56.41% 0.000 

noennOHSlTH51 


2 ASlJlOBH Y4aCTI151 B aCOL.\Hl1paHI1 
 4.88% 4.88%43 43 0 0.00 
npennpHS'lTHSl 

73 ASlJlOBH Y4acTI151 B APyrl1 0.79% 7 0.79% 0 0.00 
npeAnpl1S'lTI1Sl 


4 Apyrn AbJlroCP04HI1 L.teHHI1 KHI1>Ka 
 8 0.91% 0.000.91% 8 0 

326 37.00% 37.00% 0.005 AbJlrocP04HI1 B3eMaHI1S'l OT 326 0 
CBbp3aHI1 noe.llnp\I1SlTl1S1 

BCMI.fKO 881 100.00% 881 100.00% 0 0.00% 

npOMeHI-1 B ~bJJrOCp04HVI cpVlHaHCOBI-1 aKTI-1BVI Cnps:lMO 2009 r. Hs:lMa. 

KpaTKOTpaHHH (KpaTKOCpOQHH) aKTHBH 

MaTepHaJlHH 3anaCH 

MaTepl-1aJ1HVlTe 3anacVI Ha ~py)f{eCTBOTO ca TeKYlllVi aKTVlBVI, rJ1aBHO cBbp3aHI-1 C 

TeKYlllOTO 06CJ1Y)f{BaHe Ha ~eVlHoCTTa Ha XOJ1AVlHra. 3a TeKYlllVls:l Cnps:lMO npe~XO~HVls:I 

nepl-1o~ Hs:lMa Vl3MeHeHVle. He ce nO~bP)f{a rOJ1s:1Ma HaJ1V14HOCT Ha MaTepl-1aJ1HI-1Te 

3anacVI, a caMO HaVl-Heo6xo~VlMOTO 3a TeKYlllaTa pa60Ta - KaHueJ1apCKVI MaTepVlaJ1V1, 

ocpVlc-063aBe)f{AaHe 

YlloTpe6a. 

VI nOMOlllHVI KaHueJ1apCKVI cpe~CTBa C ManKa CTOVlHOCT B 

KpaTKOCpOQHH B3eMaHHH 

3a TeKYlllVls:l Cnps:lMO npe~XO~HVls:I l1epVlO~ pa3Mepa Ha KpaTKocp04HVlTe B3eMaHVls:I e 

YBeJ1V14eH a6C0J1IOTHO CbC 20 XVlJ1.J1eBa, VI OTHOCVlTeJ1HO C 1,5 nYHKTa OT o6111aTa 

CTOVlHOCT Ha aKTVlBI-1Te. 
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6.11. KpaTKOCp04Hlt1 B3eMaHlt151 2010 2009 Pa3Jllt1Ka __ v 

%crOMHOcr crOMHOcr % nYHKT 
B3eMaHlt151 OT cBbp3aHlt1 npeAnplt151Tlt151  158 53.74% 144 52.55% 14 0.01 

I1llt1Blt1lleHTlt1 
T KJllt1eHTVI VI llocras4l11Ult1 a 0.00a 0.00% a 0.00% 

0.68% 2 0.73% a 0.0031.llaHbUIA 3a Bb3craHOB5IBaHe 2 
45.58% 46.72% -0.014111pyrlA KPaTKOCD04Hl-1 B3eMaHIiI5I 134 128 6 

BCM"IKO 294 1000/0 274 1000/0 20 0.00 

YBenM4eHMeTO ce Abn~M rnaBHO Ha YBenM4eHMe Ha B3eMaHMHTa 3a AMBMAeHT 14 

X.nB. MYBenM4eHMe Ha APyrM KpaTKocpo4HM B3eMaHMH 6 X.nB. 

napHlIHH Cpe,lJ,CTBa 

HanM4HMTe napM4HM cpeACTBa B KpaH Ha OT4eTHMH nepMoA HaMaJlHBaT c 26 

XMn.neBa. HaMaJleHMTe napM4HM cpeACTBa ca B pe3YJlTaT Ha: YBenM4eHM 

KpaTKocpo4HM B3eMaHMH 20 X.JlB. M cpMHaHcoBMH pe3YJlTaT 3ary6a 2 X.nB., 

YBenM4eHMe Ha pa3xoAM 3a Bb3Harpa~eHMH 6 X.JlB. 

B OT4eTa 3a napM4HMTe nOTOLJ,M ca nOKa3aHM napM4HMTe nOCTbnJleHMHTa M 

nJlaLUaHMH no BMAOBe AeHHoCTM. 

Co6CTBeH KanMTan 

OCHOBeH KanHTaJl 

KanMTanbT Ha APy~eCTBo e 1 191 105 neBa (eAMH MMJlMOH CTO AeBeTAeceT M eAHa 

XMnHAIt1 CTO M neT neBa), pa3npeAeJleHM B 1 191 105 (eAMH MMJlMOH CTO AeBeTAeceT 

MeAHa XMJlHAM CTO M neT) 6POH 06MKHOBeHM, nOIt1MeHHM, 6e3HaJlM4HM aKLJ,MM, BCHKa 

c HOMMHaJlHa CTOHHOCT 1 /eAMH/ JleB. 

AKLJ,1t10HepHaTa KHMra ce BOAM OT UeHTpaJleH Aeno3MTap AJJ. rp.CocpIt1H. 

npexBbpnHHeTO M ABM~eHMeTo Ha aKLJ,MMTe ce oTpa3HBa B UeHTpaJlHM Aeno3MTap 

A/J. no nOAaAeHa MHcpopMaL~MH OT MHBeCTMLJ,1t10HHIt1 noCpeAHMLJ,M. 

BbB Bpb3Ka c HaMaJleHaTa nOKynKo-npOAa~6a Ha aKLJ,It1M, CbBeTa Ha AMpeKTopMTe Ha 

5CP5 c npOTOKOJl NQ37 OT 30.09.2009 r., C4MTaHO OT 04.01.2010 r. npeMeCTM 

CJly~e6Ho Ha HeocpMLJ,MaJlpeH na3ap Ha aKLJ,MM, cerMeHT "B" eMMCMHTa aKLJ,It1It1, 

M3AaAeHa OT 54V1X, BbB Bpb3Ka c TOBa, 4e eMMCMHTa He OTrOBapH Ha KpMTepMMTe 

4Jl.37 an.3 OT npaBMJla 3a AonYCKaHe AO TbprOBMH Ha 5CP5. 

AKLJ,MOHepHaTa KH\I1ra M CbCTOHHMeTO Ha aKLJ,\I10HepMTe ce nOJlY4aBa OT 54V1X 
CbrnaCHO 3aKOHa npeA\I1 BCHKO npOBe~aHe Ha peAOBHO MJlM \I13BbHpeAHO Oc. 



npe3 2010 r. APY)f(eCTBOTO He e Vl3nfla~aHO AVlBVlAeHTVI Ha aKLtVlOHepVlTe. 

Pe3epBU 

Pe3epBVlTe npe3 OT4eTHaTa roAVlHa H51MaT npOM51Ha Cnp51MO 2009 r. Co6CTBeHVl51 

KanViTafi Ha XOflAVlHra H51Ma npOM51Ha. 

<l>uHaHcoB pe3YJITaT 

ct>VlHaHCOBVl51 pe3YflTaT npe3 TeKY~Vl51 nepVloA e 3ary6a B pa3Mep Ha 2 XViFI. fleBa, 


cpopMVlpaHa OT HaMafleHVI npVlxoAVI CbC 142 X.flB. B cpaBHeHVle C npeAxoAHaTa 


roAVlHa, B T.4. npVlxoAVI OT flVlXBVI HaMafleHVI C 12 X.flB., npVlxoAVI OT AVlBVlAeHTVI 


HaMafleHVI C 75 X.flB. VI HaMafleHVI npVlxoAVI OT onepaLIVIVI C cpVlHaHcoBVI aKTVlBVI C 61 

X.flB. VI YBeflVl4eHVI HeTHVI npVlxoAVI OT Vl3BbpweHVI YCflyrVl 6 X.flB. 


HaMafleHVI pa3xoAVI 3a AeVlHocna 92 fiB. B T.4. HaMafleHVI APyrVl pa3xoAVI 100 X.flB. 


VI 7 X.flB. YBeflVl4eHVI pa3xoAVI 3a Bb3Harpa)f(AeHVl51 VI OCVlryPOBKVI VI YBeflVl4eHVle Ha 


aMOpTVl3aLtVlVl 1 X.fIB. 


A"bnrOCpO"lHH naCHBH 

,lJ;'bJIrOCpO'lHU 3a,ll,'bJIJKeHUH 

KpaTKOCpO"lHH naCHBH 

KpaTKOCpO'lHU 3a,ll,'bJIJKeHUH 

KpaTKocp04HVlTe 3aAbfl)f(eHVl51 ca HaMafleHVI C 5 X.flB. B T.4. HaMafleHVle Ha APyrVl 

3aAbfl)f(eHVl51 C 5 X.flB. 

AHanH3 Ha OT"IeTa 

HaMafleHVI pa3xoAVI 3a AeVlHocna 92 fiB. B T.4. HaMafleHVI APyrVl pa3xoAVI 100 X.flB. 

VI 7 X.flB. YBeflVl4eHVI pa3xoAVI 3a Bb3Harpa)f(AeHVl51 VI OCVlryPOBKVI VI YBeflVl4eHVle Ha 

aMOpTVl3aLtVlVl 1 X.flB. 

ct>VlHaHCOBVITe npVlxOAVI ca HaMafleHVI CbC 148 X.JlB., KoeTO ce Abfl)f(VI rfiaBHO Ha 

HaMafleHVI npVlxoAVI OT flVlXBVI 12 X.flB., HaMafleHVle Ha npVlxoAVITe OT AVlBVlAeHTVI 75 

to I 



X.IlB. f.I1 HaMalleHf.I1e Ha nOIlQ)Kf.I1TeIlHf.I1 pa31lf.l1Kf.I1 OT onepallf.l1f.11 C cpf.l1HaHCOBf.I1 aKTf.I1Bf.I1 f.I1 

f.I1HCrpYMeHTf.I1 CbC 61 X.IlB. 

nOAPo6Hf.I1 AaHHf.I1 f.I1 KOHKpeTHf.I1 CTO~HOCTf.I1 Ha 6allaHca f.I1 OT4eTa Ha 64~X AA 3a 

TeKYIl.l f.I1 npeAXOAeH nepf.l10A ce CbAbp)f(aT B npf.l1ll0)f(eHl1e 1, 3 f.I1 6 KbM MCC 1, 

npl11l0)f(eHf.I1e 1 KbM MCC 7, elleMeHT 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 

npl11l0)f(eHf.I1 KbM rOAf.I1WHf.I1f1 cpf.l1HaHCOB OT4eT. 

64~X f.I1Ma Y4aCTf.I1f1 B 6 Abll.lepHf.I1 npeAnpf.l1f1Tf.I1f1 C npolleHTf.I1 f.I1 npeAMeT Ha Ae~HoCT 


Bf.I1AHO B perf.l1crpallf.l10HHaTa KapTa T.3.4. 


64~X I1Ma aCOllf.l1f.11paHO Y4aCTI1e B 2 APY)f(eCTBa Bf.I1AHO OT elleMeHT 7.5. Ha 


cpf.l1HaHCOBf.I1f1 OT4eT 3a 2010 r. 


64~X f.I1Ma Y4aCTf.I1e B APyrf.l1 npeAnpf.l1f1Tf.I1f1 B 1 APY)f(eCTBO Bf.I1AHO OT elleMeHT 7.5 Ha 


cpf.l1HaHCOBI1f1 OT4eT 3a 2010 r. 


64~X HflMa perf.l1CTpf.l1paHf.I1 KIlOHOBe. 


HHcpopMa~MH no "In. 187A OT TbprOBCKMH 3aKOH 

6pou U HOMUHa.flHa cmOUHocm Ha npuoooumume u npeXa'bp.fleHUme npe3 ZOOUHamu 
coocmaeHU aKlluu, lfucmma om KanUma.fla KOJlmO me npeOcmua.flJlaum KaKmo U 
lleHama no KOJlmO e CmUHU.IlO npuooouaUHemo U.flU npeXa'bp.flJlHemO 

64~X HflMa npf.l1Ao6f.11TI1 f.I1 npeXBbplleHI1 C06CTBHf.I1 aKlIf.I1f.11 npe3 roAf.I1HaTa 

B'b3HArpA)J(jJ,EHHH nOJ/YQEHH 06mO OT QJ/EHOBETE HA C'bBETA HA ,4HPEKTOPHTE 

npe3 2010 r. 41leHOBeTe Ha CbBeTa Ha Al1peKTOpl1Te ca 110llY4f.111lf.l1 29 X.IlB. 

npuoooumume, npume:ncaaUHume u npeXa'bp.fleHUme om If.fleHOaeme Ha C,4 npe3 
ZOOUHamu UKllUU OO.flUZUllUU HU opy:ncecmaomo ca oaoeHU a mao.flUllumU no OO.fly. 

IIIMe 

npli1Te>KaBaHIi1 aK1I1i11i1 

Ha 01.01.2010 

npli1Ao61i1TIi1 

AO 

31,12,2010 

npeXBbpneH 

Ii1AO 

31,12,2010 

Hanli14HIi1 

aK1I1i11i1 KbM 

31.12.2010 
TOMa XPIi1CTOB TOMoB 91287 0 0 91287 
XPIi1CTO EHeB XPIi1CTOB 0 0 0 0 
,!J,li1aHa-Mapl-1s:1 0 0 0 0 

III 


http:110llY4f.111lf.l1
http:aKlIf.I1f.11
http:C06CTBHf.I1
http:perf.l1CTpf.l1paHf.I1
http:APyrf.l1
http:npolleHTf.I1
http:Abll.lepHf.I1
http:npl11l0)f(eHf.I1
http:CTO~HOCTf.I1
http:KOHKpeTHf.I1
http:AaHHf.I1
http:nOAPo6Hf.I1
http:f.I1HCrpYMeHTf.I1
http:aKTf.I1Bf.I1
http:cpf.l1HaHCOBf.I1
http:onepallf.l1f.11
http:pa31lf.l1Kf.I1
http:nOIlQ)Kf.I1TeIlHf.I1


npaaa Ha ll.lleHOaeme Ha C'baema Ha iJupeKmopUme iJa npuiJo6uaam aKquu, o6.1luzaquu Ha 
iJpy:»cecmaomo 

4neHOBeTe Ha CA Ha 64~X AA H~MaT CneUHanHH npaBa H 3a6paHH 3a 

npHA06HBaHe Ha aKUHH H06nHraUHH Ha APY>KeCTBOTO 

Y~aCTMe Ha ~neHOBeTe Ha CA B TbprOBCKM APV>KeCTBa 

4neHOBeTe Ha CbBeTa Ha AHpeKTopHTe He Y4aCTBaT KaTO HeorpaHH4eHO 

OTroBOPHH CbAPY>KHHUH BTbprOBCKH APY>KeCTBa. 

4neHOBeTe Ha CA npHTe>KaBaT HaA 25% OT KanHTana Ha APyrH APY>KeCTBa 

KaKTO cneABa: 

TOMa XPMCTOB ToMOB 

o nETPO o~n" AA rp.CMon~H 
o "XOYn~ n~JlAHA" OOA rp.CMon~H 
o IIEBPO-9911 AA rp.CMon~H 
o "TOMOB" EOOA 
o "EJlnp~60P" AA rp.6yprac 

XPMCTO EHeB XPMCTOB 
o "YH~TEXII AA BnHKBHAaUH~, 

4neHOBeTe Ha CA Y4acrBaT B ynpaBneHHeTO Ha APyrH APY>KeCrBa KaTO 

ynpaBHTenH H4neHOBe Ha CbBeTa Ha AHpeKTopHTe KaKTO cneABa: 

TOMa XPMCTOB TOMOB 

o 4neH Ha CA Ha \\~MnT" AA - Coq)H~ 
o 4neH Ha CA Ha \\B~TrEJI ~H)f(EHEP~Hrll AA rp.llnoBAHB 
o 4neH Ha CA Ha 113MM-CBVlJlEHrPAAII AA rp.CBHnerpaA 
o 4neH Ha CA Ha \\EJlIlP~60PII AA rp.6yprac 
o 4neH Ha CA Ha "OA3~C TYP" AA rp.6yprac 
o 4neH Ha CA Ha "IlETPO O~JlII AA rp.CMon~H 
o 4neH Ha CA Ha "EBPO-99" AA rp.CMon~H 
o YnpaBHTen Ha "XOYJI~ IlVlJlAHAII OOA rp.CMon~H 
o YnpaBHTen Ha "EBPO TYP" EOOA 
o YnpaBHTen Ha "TOMOBIIEOOA rp.CMon~H 
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XPHCTO EHeB XPHCTOB 

o YnpaBv1Ten Ha "EHEB" OOA rp.ra6pOBO 

Ba)f(HH Cb6HTHJI, HaCTbnHnH cneA rOAHWHOTO O-ieTOBOAHO npHKnt04BaHe 

Ba)l(HItl Cb6ItlTItls:J cneA roAItlWHOTO C4eTOBOAHO npltlKJlIQ4BaHe Hs:JMa. 

Ba>KHH HaY4HH H3cneABaHHJI H pa3pa6oTKH 

HaY4HItl 1tl3CneABaHItls:J Itl pa3pa60TKItl He ce 1tl3BbpWBaT B XOnAItlHra. VlH)I(eHepHO

TeXHItl4eCKItl pa3pa60TKItl Itl BHeAPs:JBaHe Ha HOBItl 1tl3Aenltls:J, TeXHOnOrltlltl, 

MOAepH1tl3aultl s:J Itl peKOHCTpYKUItls:J Ha 060PYABaHeTO ce 1tl3BbpWBaT B npeAnpltls:JTItls:JTa. 

XOnAItlHra Y4aCTBa BbB ¢ItlHaHCltlpaHe Ha TaKItlBa ItlH)I(eHepHO-BHeAPItlTenCKItl 

npoeKTItl. 

PHCKOBH cpaKTOpH 

PItlCKOBeTe, KOItlTO ca CBbp3aHItl C Ae~HOCTTa Ha XOnAItlHra Itl npltlTe)l(aBaHItls:J 

OTHOCItlTenHO yCTO~4ItlB nopT(pe~n Ha ItlHBeCTItlUltl1tl HaMltlpa 1tl3pa)l(eHItle B CneAHItlTe 

CItlCTeMaTItl4HItl Itl HeCItlCTeMaTItl4HItl pItlCKOBe: 

o PMCK 110POAEH OT AKTYAllHOTO ItlKOHOMItl4eCKO CbCTOs:JHltle Ha 

CTpaHaTa. npe3 2010 r. ¢ItlHaHCOBItlTe Itl ItlKOHOMItl4eCKItlTe np06neMItl 3a CTpaHaTa ce 

3aAbn604ltlXa. HaManltl nOKynaTenHaTa cnoc06HoCT Ha ¢1tl31tl4eCKItlTe Itl IQPltlAItl4eCKItl 

nltlua AOBeAeo AO YBenltl4aBaHe Ha ¢ltlpeMaHaTa 3aAnb)l(Hs:JnoCT Itl HItlCKO 

nOTpe6neHltle. Abp)l(aBaTa CbL1\O CTaHa eAItlH rons:JM Anb)l(HItlK Ha 61tl3HeCa no 

OTHOWeHltle Ha pa3nnaL1\aHItls:JTa Ha Abp)l(aBHItl Itl 06L1\ItlHCKItl 06eKTItl. Itl 

cBoeBpeMeHHoTo Bb3CTaHOBs:JBaHe Ha Me. Pa3BItlTItleTO Ha OTpaCnltl 

"MaWItlHOCTpOeHe" Itl "EneKTpOTeXHItlKa" B KOItlTO npeAnpltls:JTItls:J 64VlX AA ItlMa roneMItl 

ItlHBeCTltlultl1tl cnps:J Itl MHoro ¢ItlPMItl npeKTpaTItlXa Ae~HoCTTa C KoeTO OL1\e nOBe4e ce 

HaManltl TbpCeHeTO Ha MaWItlHOCTp0ItlTenHItl eneKTpOTeXHItl4eCKItl 1tl3Aenltls:J. KItlTa~CKa 

KOHKypeHUItls:J B npOAYKTItlTe Ha Te31tl OTpaCnltl ce n04YCTBa C OL1\e no-rons:JMa cltlna • 

<t>ItlHaHCOBaTa CTa61tlflHOCT Ha XOnAItlHra e Bce OL1\e Ao6pa, HO Ts:J L1\e 6bAe CltlnHO 

nOBnltls:JHa OT OnltlCaHItlTe no-rope MaKpO-ItlKOHOMItl4eCKItl npoueCItl, KOItlTO HaCTbnltlXa 

npe3 2010 r. Itl CneABaL1\ItlTe rOAItlHItl. 

o PMCK OT 110nMTM"IECKMTE npOMEHM B CTPAHATA. CerawHaTa 

TeHAeHUItls:J Ha nOnltlTItl4eCKa cTa6ItlnHOCT, 3aKOHOAaTenHaTa nporpaMa, 

4neHCTBOTO Ha 6bnrapltls:J B EBpone~cKItls:J CbIQ3 Itl HATO, HItl AaBaT OCHOBaHltle 

Aa C4ItlTaMe, 4e T031tl PItlCK L1\e OKa3Ba Bce nO-ManKO OTpltluaTenHO Bnltls:JHltle. 



o BAJlYTEH PHCK. T03l-1 Pl-1CK e He3Ha4l-1TelleH OT rlleAHa T04Ka Ha 

BbBeAeHl-151 OT 01.07.97 r. BallYTeH 60PA - Q:>VlKCl-1paHVl51T KYPC Ha lleBa KbM 

eBpoTo. npOTl-1BOpe4l-1eTO npl-1 T03V1 PVlCK ce Ha611IOAaBa OT HeCTa6l-111Hocrra BbB 

BallYTHVl51 KYPC Ha AOllapa VI ApaCTl-14HOTO My CnaAaHe npe3 2004 r. , npe3 

OT4eTHaTa 2010 r. AOllapbT ce 3ana3l-1 B rpaHl-1UVlTe MeA>KY 1,35 llB. AO 1,60 llB. 

Te3V1 KOlle6aHl-151 He Cb3AaBaT YCllOBVl51 3a YBelll-14eH BallYTeH PVlCK OLUe nOBe4e, 4e 

TbproBCKVl51 CTOKo06MeH Ha Q:>VlpMl-1Te OT XOllAl-1Hra e npeAl-1 BCVl4KO B eBpo. 

o nHXBEH PHCK - OT Hl-1BaTa Ha llVlXBeHVl51 npoueHT B CTpaHaTa 3aBVlCVI 

MHoro l-1HBeCTl-1Ul-10HHaTa aKTVlBHoCT, BKllI04l-1TellHO TbpceHeTO l-1 ueHaTa Ha 

aKUVlVlTe. npVl JlVlXBeH npoueHT OT 3-6% no Aen03l-1TVlTe npe3 2010 r. Cl-111HO 

cnaAHa /3aMp51/ nOKynKo-npOAa)l{6aTa Ha aKUVIVI l-1 l-1HBeCTl-1Ul-10HHaTa aKTl-1BHOCT Ha 

Q:>l-13l-14eCKVI VI IOpVlAVl4ecKVI 11l-1ua. 

o nA3APEH PHCK - Cna60 AeHCTBYBaLUl-151 Kanl-1TallOB na3ap He MO)l{e Aa 

AaAe Bb3MO)l{HOCT 3a peallHaTa oueHKa Ha T03V1 pVlCK. Cl-1ryPHO e, 4e ueHVlTe Ha 

aKUVlVlTe LUe ce Blll-15151T MHOro OT cbLUeCTBYBaHeTO Ha KanVlTallOBl-151 na3ap VI 

HerOBaTa CTa6V111HoCT. Oc06eHo Bll VI 51 Hl-1e Ha Kalll-1TallOBVl51 na3ap OKa3BaT 

3all04HallaTa CBeTOBHa l-1KOHOMVl4eCKa KpVl3a, K051TO Cl-111HO nOBllVl51 Ha Q:>VlHaHCOBl-1Te 

na3apl-1 VI P513KO HaMallVl nOKynKo npOAa)l{6aTa VI ueHVlTe Ha aKUVlVI. Ta3l-1 KpVl3a LUe 

OKa3Ba AbllroCP04HO BllVl51HVle BbPXY npOAa)l{6aTa Ha aKUl-1V1 VI Kanl-1TallOBVlTe 

na3apVl. CnaAa B nOKynKo-npOAa)l{6aTa Ha aKUl-1l-1 3acerHa VI aKUl-1l-1Te Ha 64V1X, 
T51XHOTO TbpCeHe VI ueHa. BbB Bpb3Ka C HaMalleHaTa nOKynKo-npOAa)l{6a Ha aKUVlVI, 

CbBeTa Ha AVlpeKTOpVlTe Ha 6<1>6 C npoToKoll NQ37 OT 30.09.2009 r. , C4V1TaHO OT 

04.01.2010 r. npeMeCTl-1 cllY)I{e6HO Ha HeoQ:>VlUVlaJipeH lla3ap Ha aKUVlVI, cerMeHT "B" 

eMVlCVl51Ta aKUVlVI, Vl3AaAeHa OT 64V1X, BbB Bpb3Ka C TOBa, 4e eMl-1CVl51Ta He OTrOBap51 

Ha KpVlTepl-1l-1Te 411.37 all.3 OT npaBl-111a 3a AonYCKaHe AO TbprOBVl51 Ha 6<1>6. 
lla3apHVl51T PVlCK ce np051B51Ba l-1 KOCBeHO 3a XOllAl-1Hra 4pe3 na3apa Ha 

npoAYKTl-1Te Ha npeAnpl-151Tl-151Ta B KOVITO XOllAVlHra e l-1HBeCTVlpall. T03l-1 Pl-1CK 

3aBVlCVI MHoro OT na3apHl-1Te n03l-1UVIVI l-1 KOHKypeHTHocnoc06HoCTTa Ha 

CbOTBeTHOTO npeAnpVl51Tl-1e. 

o KPEAHTEH PHCK. T03V1 PVlCK ce np051B51Ba KOCBeHO B npeAnpVl51TVl51 B 

KOVITO XOllAl-1Hra e l-1HBeCTl-1pall l-1MaLUl-1 KpeAVlTVI VI 3aAbll)l{eHl-151. ToVi MO)l{e Aa 

OKa3Ba CbLUeCTBeHO BllVl51HVle aKO llVlXBeHVl51 npoueHT ce 3aBl-1WVI C KoeTO 

04aKBaHVlTe AVlBVlAeHTl-1 OT npeAnpVl51TVl51Ta LUe HaMalle51T. CBeTOBHaTa Q:>VlHaHCOBO 

VlKOHOMVl4eCKa KpVl3a AOBeAe AO nOBl-1WeHVle Ha 11l-1XBVlHVlTe npOueHTl-1 Ha 6aHKl-1Te 

VI orpaHVl4aBaHe Ha npeAOCTaBeHl-1Te VlHBeCTVlUl-10HHl-1 l-1 060POTHVI KpeAl-1TVI. Ta3V1 

KapTl-1Ha LUe OCTaHe VI 3a 6bAeLUl-1Te nepVlOAl-1 KoeTO LUe 3aTpYAHl-1 

npOVl3BOACTBeHaTa AeHHOCT Ha npeAnpl-151Tl-151Ta VI LUe YBelll-14l-1 Q:>l-1HaHCOBVlTe l-1M 

paXOAl-1 3a 11l-1XBl-1 VI peCneKTl-1BHO LUe HaMallVl ne4a1l6aTa. 

o CEKTOPEH PHCK. T03V1 PVlCK 3aBVlCVI MHoro OT OTHOCVlTellHVlTe Terna 

Ha A51110BeTe npl-1CbCTBYBaLUl-1 B nopTQ:>eVllla Ha xOllAVlHra VI OT 

AVlBepCVlQ:>VlLIVlpaHOCTTa "OTAalle4eHOCTTa" eAVlH OT APyr Ha OTpaCllVlTe B 

nopTQ:>eVllla. nOpTQ:>eVllla B "HeCBbp3aHl-1 
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npeAnpVl51Tl-151, TbpCeHe Ha Bb3MO)l{HOCTVI 3a npeCTpYKTYpl-1paHe B np0l-13BOACTBOTO 
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101 npOAYKTIo1Te ca cpaKTOplo1 KOIo1TO HaMaJl5lBaT T03101 pIo1CK.Tp5l6Ba Aa ce oT6eJle}K101 

06a4e, 4e nOBe4eTO OT npeAnplo15lTIo15lTa Ha 64V1X pa60T5lT CbC CTaplo1 TeXHOJlOrlo1lo1, 

060PYABaHe, HIo1CKa np0lo13BOAIo1TeJlHOCT KOeTO BOA 101 AO HeAOCTaTb4Ha 

KOHKypeHTHo CnOC06HOCT oc06eHO no OTHoweHlo1e Ha Bce no MaCOBO HaBJlIo13a~101 B 

HaWIo15l 101 eBpone~CKIo1 na3aplo1 Ha KIo1Ta~CKIo1 CTOKIo1. Te3101 06CT05lTeJlCTBa nOBlo1waBaT 

plo1CKa. 

CnaAa B 110KYnKO-npOAa}K6aTa Ha aK~1011o1 3acerHa 101 aK~Io1Io1Te Ha 64V1X, T5lXHOTO 

TbpCeHe 101 ~eHa. BbB Bpb3Ka C HaMaJleHaTa nOKynKo-npOAa}K6a Ha aK~Io1Io1, CbBeTa 

Ha Alo1peKTOplo1Te Ha 6<1>6 C npOTOKOJl NQ37 OT 30.09.2009 r. , C4101TaHO OT 04.01.2010 

r. npeMeCTIo1 CJlY}Ke6HO Ha Heocplo1~lo1aJlpeH na3ap Ha aK~Io1Io1, cerMeHT "B" eMIo1CIo15lTa 

aK~Io1Io1, 1013AaAeHa OT 64V1X, BbB Bpb3Ka C TOBa, 4e eMIo1CIo15lTa He oTroBap5l Ha 

Kplo1Teplo1lo1Te 4Jl.37 aJl.3 OT npaBIo1Jla 3a AonYCKaHe AO TbproBIo15l Ha 6<1>6. 

MHclJ0pMa...,IUI OTHOCHO nporpaMaTa 3a npMnaraHe Ha Me>KAYHapoAHo 

npM3HaTMTe craHliapTM 3a A06po KopnopantBHO ynpaBneHMe no "In. 94, 

an. 2, T. 33nnUK: 

Ha cpoHa Ha 60pcoBIo1Te cplo1BoBe B MeCTeH 101 CBeTOBeH MaLl.\a6, rOJl5lMaTa 

KOHKypeH~Io15l OT KIo1Ta~cKIo1 nP0lo13BOAIo1TeJl101, TpYAeH 3a BJllo13aHe nopaAIo1 BIo1COKIo1 

CTaHAapylo1 eBpone~cKIo1 na3ap, Bce no OCe3aTeJleH HeAOCTlo1r Ha KBaJllo1cplo1~lo1paH 

nepCOHaJl B OTpaCbJl Mawlo1HoCTpoeHe 101 eJleKTpOTeXHIo1Ka, CA Ha XOJlAIo1Hra nOJlara 

roJleMIo1 yCIo1JlIo15l 3a MOAepHo ynpaBJleHlo1e 4pe3 peaJllo13101paHe nporpaMaTa 3a A06po 

KopnopaTIo1BHo ynpaBJleHlo1e. 

B nporpaMaTa ca 3aJlerHaJllo1 nplo1H~lo1nlo1 101 ~eJlIo1 KOIo1TO npOAbJl}KIo1Xa Aa ce 

1013nbJlH5lBaT 101 npe3 2010 r., a Io1MeHHO: 

1. nOCTlo1raHe nO-BIo1COKa ecpeKTIo1BHOCT B ynpaBJleHlo1eTO Ha 64111X 101 HerOBIo1Te 

AbLl.\epHIo1 AP~eCTBa C ~eJl 3aLl.\Io1Ta Ha Io1HTepeclo1Te Ha aK~lo1oHepIo1Te. 

2. YTBbP~aBaHe nplo1H~lo1nlo1Te Ha A06po KopnopaTIo1BHo ynpaBJleHlo1e BbB 

AbLl.\epHIo1Te npeAnplo15lTIo15l Ha 64V1X AfJ. 

3. nOA06p5lBaHe pa60TaTa Ha ynpaBIo1TeJlHIo1Te opraHIo1 Ha 

npeAnplo15lTIo15l Ha 64V1X 101 rapaHTlo1paHe npaBaTa Ha aK~lo1oHepIo1Te. 

4. Cb3AaBaHe Ha npoCTIo1 101 5lCHIo1 I1po~eAYplo1, KOIo1TO 110BIo1waBaT Io1HcpopMlo1paHocna 

Ha aK~lo1oHeplo1Te 101 HaCbp4aBaT Y4aCTIo1eTO 101M nplo1 B3eMaHeTO Ha peWeHIo15l B DC 
APY}KeCTBaTa 
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S. npl!1Be)K,lJ.aHe B CboTBeTcrBl!1e Ha Cl!1creMaTa 3a ecpel<Tl!1BHO l!1 

CBOeBpeMeHHO 06~YBaHe C aKUl!10Hepl!1Te BbB Bpb3Ka C peWeHl!1~Ta Ha 

ynpaBl!1TellHl!1Te OpraHl!1 l!1 Aeiii HOCTTa Ha APY}l(ecrBoTO. 

Ha npOBe)K,lJ.aHl!1Te 06~l!1 Cb6paHl!1~ aKUl!10Hepl!1Te l!1MaT Bb3MO}l(HOcr Aa Y4acrBaT l!1 

rnaCYBaT no BCl!14Kl!1 BbnpOCl!1 OT AHeBHl!1~ peA, BKllI04l!1TellHO 110 l!1360pa Ha 411eHOBe 

Ha CbBeTa Ha Al!1peKTOpl!1Te, onpeAell~He Ha Bb3Harpa)K,lJ.eHl!1~Ta l!1 TaHTl!1eMl!1Te Ha 

ynpaBl!1TellHl!1Te l!1 KOHTPOllHl!1 OpraHl!1, pa3npeAell~HeTO Ha ne4a1l6aTa; AKUl!10Hepl!1Te 

nOllY4aBaT cBoeBpeMeHHa l!1HcpopMaUl!1~ 3a AaTaTa, M~CTOTO l!1 ,lJ,HeBHl!1~ peA Ha 

06~OTO Cb6paHl!1e; Cb~l!1Te l!1MaT Bb3MO}l(HOCT Aa 3a,lJ,aBaT BbnpOCl!1 l!1 Aa nOllY4aBaT 

oTrOBOpl!1 OT CbBeTa Ha Al!1peKTOpl!1Te no BbnpOCl!1Te no l!1 l!13BbH AHeBHl!1~ PeA l!1 

nepCneKTl!1Bl!1Te Ha APY}l(eCTBoTo. 

Cb~eCTBYBa CTpoiiiHa Cl!1CTeMa 3a perl!1CTpaUl!1~ Ha c06CTBeHoCTTa Ha aKUl!10Hepl!1Te B 

Kanl!1Talla Ha APy:>KeCTBOTo - l!13rpaAeHa e 6a3a AaHHl!1, KO~TO ceYCbBbpweHCTBa l!1 

atcryaTll!13l!1pa TeKY~O C 110MO~Ta Ha l!1HcpopMaUl!1~Ta, nOAaBaHa OT UeHTpalleH 

Aen03l!1Tap; 

3aCeAaHl!1~Ta Ha ynpaBl!1TellHl!1Te OpraHl!1 ce npOBe}l(AaT peAoBHO l!1 no 

npeABapl!1TelleH rpacpl!1K, KoiiiTO ,lJ,aBa Bb3MO}l(HOCT 3a Y4aCTl!1e Ha BCl!14Kl!1 411eHOBe 

Ha ynpaBl!1TellHl!1Te OpraHl!1 l!1 pa3rne)K,lJ.aHe Ha BCl!14Kl!1 OCHOBHl!1 BbnpOCl!1 cBbp3aHl!1 C 

,lJ,eiiiHocna Ha ,lJ,py:>KeCTBoTo. 

3aCeAaHl!1~Ta Ha CA ce npOBe)K,lJ.aT CJ1eA npe,lJ,Bapl!1TellHO nO,lJ,roTBeHl!1 MaTepl!1aTll!1 l!1 

npOeKTl!1 3a peWeHl!1~, KoeTO AaBa Bb3MO}l(HOCT 3a 3aAb1l604eHo 06Cb)K,lJ.aHe Ha 

pa3rne)K,lJ.aHl!1Te BbnpOCl!1 l!1 npoeKTl!1 3a peWeHl!1~, nOAP06HO npOTOKOlll!1paHe, 

CBe)K,lJ.aHe peWeHl!1~Ta 3a l!13nbllHeHl!1e OT KaCae~l!1Te lll!1ua l!1 KOHTPOll Ha 

l!13nbllHeHl!1eTO. 

npOBe)K,lJ.aT ce Tpl!1MeCe4Hl!1 CbBMeCTHl!1 3aceAaHl!1~ Ha CA Ha "64V1XIl AA CbC CA Ha 

Ab~epHl!1Te npe,lJ,npl!1~Tl!1~ Ha Te3l!1 3aCeAaHl!1~ ce pa3rJ1e}l(,lJ,aT cpl!1HaHCOBo

l!1KOHOMl!14eCKl!1Te pe3YllTaTl!1, MapKeTl!1HrOBl!1Te l!1 na3apHl!1 3a,lJ,a4l!1 l!1 nOCTl!1rHaTl!1 

pe3YllTaTl!1, l!13nbllHeHl!1eTO Ha pa3pa60TeHl!1Te 6l!13HeC-nllaHoBe KaTO U~llO. 

V13roTB~T ce Tpl!1MeCe4Hl!1 OT4eTHl!1 perl!1CTpl!1 3a cpl!1HaHCOBo l!1KOHOMl!14eCKOTO 

CbCTO~Hl!1e Ha XOllAl!1Hra l!1 AbUJ,epHl!1Te npeAnpl!1~Tl!1~ KOl!1TO ca Ha pa3nOllO}l(eHl!1e 

Ha PbKOBO,lJ,CTBOTO l!1 aKUl!10Hepl!1Te B ocpl!1ca Ha XOll,lJ,l!1Hra. 

YCbBbpweHCTBaHa e Cl!1CTeMaTa 3a l!13l!1CKBaHe l!1 nOllY4aBaHe Ha l!1HcpopMaUl!1~ 3a 

cpl!1HaHCOBO-l!1KOHOMl!14eCKOTO CbCTO~Hl!1e Ha cpl!1pMl!1Te B KOl!1TO "64V1X" AA H~Ma 

Ma}l(Opl!1TapHO Y4aCTl!1e, nO,lJ,bp}l(aHe nOCTO~HeH KOHTaKT CbC CA l!1 Ma}l(Opl!1TapHl!1Te 

c06CTBeHl!111l!1 C uell 3a~l!1Ta l!1HTepeCl!1Te Ha XOllAl!1Hra l!1 l!13BJ1l!14aHe MaKCl!1MallHa 

l!13roAa. 

CbBeTa Ha Al!1peKTOpl!1Te Ha "64V1X" AfJ. aKTl!1BHO CbAeHCTBa 3a He3aBl!1Cl!1M O~Il!1T Ha 

xOllAl!1Hra l!1 ,lJ,b~epHl!1Te MY,lJ,pY}l(eCTBa. 

http:npOBe)K,lJ.aT
http:npOBe)K,lJ.aT
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