
         Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността  

  на „РУЕН ХОЛДИНГ” АД,гр.Кюстендил за 2015 година 

 

   І. Обща информация 

 
1. РУЕН-ХОЛДИНГ” АД, седалище-гр.Кюстендил, адрес на управление - гр. 

Кюстендил,  ул.”Оборище” № 5,  тел/факс: 078/55-04-40;    

e-mail:ruenholding@hotmail.com, дружеството няма клонове.  

“РУЕН-ХОЛДИНГ”-АД град Кюстендил е правоприемник на 

Приватизационен фонд “РУЕН” АД, град Кюстендил. 

2. Приватизационен фонд “Руен” е регистриран на 30.10.1996 г., 

пререгистрирането му като холдинг бе извършено на 22.01.1998 година от 

Кюстендилски окръжен съд по фирмено дело № І-1011/1996 година, том 14, стр.11 

и е регистриран в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 

109050379. 

3.  “РУЕН-ХОЛДИНГ”-АД съгласно съдебното решение има като предмет 

на своята дейност придобиване, управление, оценка и продажба на участия в 

български и чуждестранни дружества, финансиране на дружествата в които 

холдингът участвува; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на 

лицензии за използуване на патенти на дружествата в които холдингът участвува; 

сключване на сделки по предмета на дейност и съобразно обичайната търговска 

практика, включваща сключване на банкови кредити, предоставяне на обезпечения, 

както и друга търговска дейност подпомагаща и обслужваща дъщерните дружества 

на холдинга; извършване на земно-изкопни, строителни, строително-насипни, 

рекултивационни и ликвидационни услуги; транспорт и добив на суровини, 

материали и полезни изкопаеми; извършване на производствена и търговска 

дейност, която не е забранена със закон. 

4. Размерът на капитала на “РУЕН-ХОЛДИНГ” АД  е 301 255 лв. 

5. Брой и номинална стойност на акциите на “РУЕН-ХОЛДИНГ” АД  е  301 

255 с номинал 1 лв. за акция. Съгласно списъците на Централния депозитар има 

отклонение от 25 броя акции, поради различие във фамилното име на един 

акционер спрямо ЕСГРАОН и талона му от масовата приватизация. Лицето е 

уведомено още през 1998 година и лично трябва да се яви в депозитара за да се 

отстрани грешката, но и досега това не е направено. По тази причина в списъка на 

“Централен депозитар” АД са записани 301 230 броя акции. 

6. Вид и класове акции. 

Акциите на дружеството са само от един клас: поименни, безналични, 

неделими, с еднаква номинална стойност – 1 лев и с право на 1 глас. 

7. Ред за прехвърляне на акции. 

Съгласно ЗППЦК акциите на “РУЕН-ХОЛДИНГ” са безналични. 

Прехвърлянето им се извършва свободно на свободния пазар на акции, сегмент “С” 

на Българска фондова борса – гр. София чрез  инвестиционни посредници. 

Емисията акции е регистрирана в Централния депозитар с код BG1100024980, а в 

БФБ им е присвоен борсов код 5R9. 

При спазване на процедурите на ДКЦК всички дъщерни дружества са 

отписани като публични от 2001 година. Публични дружества са холдингът и 

“ЕЛПО” АД, гр. Николаево. 
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8. Дружеството не е било обект на търговско предложение за закупуване на 

акции по чл. 149. от ЗППЦК. 

9. В дружеството не е осъществявано преобразуване, включително вливане, 

сливане, разделяне и отделяне. 

10. Не е осъществено прехвърляне или залог на предприятието. 

Като обезпечение по рамков договор за банкови гаранции е учредена 

ипотека на сградите в “Кераминженеринг” АД клон Багренци за участие в търгове 

за обществени поръчки. 

11. Съгласно устава на дружеството холдингът има двустепенна форма на 

управление състояща се от Надзорен съвет и Управителен съвет. 

Дружеството се представлява от двама члена на Управителния съвет, които 

са изпълнителни директори – Евгени Зафиров Таушанов и Кирил Василев Паргов 

 

А. Надзорен съвет състоящ се от 3 /трима/ члена: 

- Председател - Любомир Атанасов Гергинов; Образование-висше от 

ВМЕИ  “Ленин”, гр.София от 1974 г., к.и.н. от 1989 г.; работил е като управител на 

“Кредитна банка” АД клон гр. Кюстендил от 01.12.1992 г. до 01.05.1998 г. От 

01.05.1998 г. е консултант на свободна практика.  

- Членове: 

= Красимир Петков Руев; Образование – висше, юридически  

факултет на СУ “Кл. Охридски” гр.София, 1979 г.; специалност “право”. От 

13.02.1992 г. и понастоящем работи като адвокат вписан в Адвокатска колегия гр. 

Кюстендил.  

= Марийка Благоева Васева; Образование – висше, Икономически  

институт (УНСС) – София – 1966-1971 г. – икономика на транспорта;  

Следдипломна квалификация към УНСС – счетоводство и контрол – 1989-1990 г. 

 Работила като: Началник отдел планов в „ДАП”- Кюстендил 1971-1986г;  Зам.  

директор по икономическите въпроси в „ДАП”- Кюстендил –  1986-1988г; 

Зам.директор по икономическите въпроси –фирма „Осогово транспорт” Кюстендил 

–1989-1990г;Главен счетоводител  на фирма Пътнически автотранспорт- Кюстендил  

1994-1995г.; Главен счетоводител и директор на ТБ „Моллов” клон Кюстендил –   

1996-1997г; Главен счетоводител на  „Ильо Войвода” АД-Кюстендил – 1997г.; 

Главен счетоводител на ПФ”Руен” и „Руен холдинг” АД гр. Кюстендил   т 1996 г. 

до настоящия момент. 

 

Б. Управителен съвет състоящ се от 3 /трима/ члена: 

-Председател - Борис Ангелов Ангелов; Образование-висше, ВМЕИ 

“Ленин” гр. София, 1971 г., квалификация “машинен инженер” от месец януари 

1996 г. до м. септември 1997 г. работи в Приватизационен фонд “Руен” АД като 

изпълнителен директор; от м. 09.1997 г. работи като главен изпълнителен директор 

на “Кераминженеринг” АД гр.София.  

членове: 

= Евгени Зафиров Таушанов; Образование – висше от ВИИ “К. Маркс”, 

гр.София, 1973 г.; специализации: “Проектиране на автомотизирани системи за 

управление”, ВИИ “К. Маркс”, гр.София, 1978 г., “Мениджър”, “ИКО - Интелект”, 

гр. София, 1991 г.,“Управление на корпоративните финанси”, УНСС гр. София,  
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1995 г.; От 01.11.1994 г. до 16.03.1999 г. е директор на клона на банка 

“Хеброс” в гр. Кюстендил; от 05.05.1999 г. до 31.12.1999 г. е управител на КЗ 

“Яхиново” – поделение на “Кераминженеринг” АД. От 01.01.2000 г. до 09.04.2013 г. 

е управител и ликвидатор на фирма “РИОС” ЕООД, гр.Кюстендил.От 30.10.1996 г. 

е изпълнителен директор на “Руен холдинг” АД.  

= Кирил Василев Паргов; Образование средно специално, ТЕР, гр.  

Радомир, 1965 г.; от м. 01.1999 г. до 09.03.1999 г. е управител на “Агротех услуги” 

ООД, Кюстендил; от 10.03. 1999 г.до 14.04.2004 г. работи като управител на КЗ 

“Багренци”, поделение на “Кераминженеринг” АД, София. От 16.06.1999 г. до 

м.09.2004 година е изпълнителен директор на “Пластик” АД, с.Трекляно, 

обл.Кюстендил. От 14.04.2004 г е управител на  “Кераминженеринг” АД-клон КЗ  

“Багренци”. От 11.10.2005 г. е изпълнителен директор на “Кераминженеринг” АД, 

София. От 20.01.2011 година е член на Управителния съвет на „Руен холдинг” АД и 

негов изпълнителен директор от 25.01.2011г. 

 

В. От представените в холдинга декларации от членовете на НС и УС 

се вижда, че не са осъждани за престъпления от общ характер и че не са лишени от 

правото да упражняват търговска дейност. 

12. Юридически лица членове на Надзорния съвет и на Управителния съвет 

няма. 

13. Притежаван брой акции с право на глас от членовете на НС и УС и 

свързани с тях лица към 31.12.2015 г. 

 №              Име        Брой    % 

 1.  Любомир Атанасов Гергинов         24 716   

      съпруга Елена Спасова Гергинова                          50 

                                                                 общо                                   24 766             8,22 

 2.   Марийка Благоева Васева                    23 917                7,94 

     

 3.  Красимир Петков Руев          9 323             3,09 

4.  Борис Ангелов Ангелов          23 730 

      съпруга Татяна Христова Ангелова                                76 

       син Ангел Борисов Ангелов                                           38 

     общо                                   23 844              7,92 

5.  Евгени Зафиров Таушанов                   8 080              2,68 

6. Кирил Василев Паргов                  17 827              5,92 

    

14.1. Физически лица, които притежават пряко или чрез свързани лица над 5 

на сто от гласовете в общото събрание на “РУЕН-ХОЛДИНГ” АД: 

- изброените в т.13 лица под номера 1, 2, 4 и 6 

-  Юнгер Рудорф Рудорф -         17 620 бр. акции – 5,85% 

- Венцеслава Венцеславова Тодорова(малолетна)    7 920 бр. акции 

=   Венцеслав Венцеславов Тодоров(малолетен)          7 920 бр. акции 

= майка(настойник) Галина Василева Винарска                38 бр. акции 

= Елина Венцеславова Тодорова - дъщеря             7 918 бр. акции      

                                                                   общо                   23 796 бр. акции -7,90 % 

14.2. Физически лица, които притежават пряко или чрез свързани лица над 

10 на сто от гласовете в общото събрание на “РУЕН-ХОЛДИНГ” АД  - няма. 
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15. Юридически лица, които притежават пряко или чрез свързани лица над 

10 на сто от гласовете в общото събрание на “РУЕН-ХОЛДИНГ” АД – няма. 

 

16. Не са известни  споразумения за упражняване правото на глас по акциите 

в дружеството. 

 

17. Притежавани дялове в други предприятия: 

              

А. Дъщерно дружество в което “РУЕН-ХОЛДИНГ” АД притежава над 50 % 

от гласовете в общото събрание  няма. 

 

Б. Дъщерни дружества, в които “РУЕН-ХОЛДИНГ” АД притежава под 50 % 

от гласовете в общите събрания:        

  І. “КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ” АД, седалище гр. Кюстендил, адрес на 

управление гр. Кюстендил, ул.”Оборище” № 5. Регистрирано в Търговския 

регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 121038813. 

 Предмет на дейност: изследователска,проектантска, ремонтна и търговска 

дейност в страната и чужбина; производство на керамични изделия в областта на 

строителното производство; добив и транспорт на строителни материали; произ-

водство на машини, резервни части и оборудване на строителна и друга индустрия; 

създаване на собствени и трансфер на технологии и изделия с капитал 800 000 лв. 

Управление: 5 представители на “Руен холдинг” от общо 5 бр. члена на СД. 

Разпределение на капитала: 

“РУЕН-ХОЛДИНГ”                                         - 40 263 бр. акции –    5,03 % 

     Министерство на регионалното развитие    – 13 949 бр. акции  –    1,74 % 

  “Буйко” ЕООД      -         13 бр. акции -    0,00 % 

  “Ласе” ЕООД София      -    8 000 бр. акции -    1,00 % 

     Физически лица (784 бр.)               - 737 775 бр. акции  -   92,22 %  

ІІ. “РУЕН ТРАНСПОРТ” АД, седалище гр.Кюстендил, адрес на управление: 

гр. Кюстендил, ул. “Оборище” № 9. 

Регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 

109065801. 

Предмет на дейност: Автотранспортни услуги в 

 страната и чужбина, ремонт и поддръжка на автотранспортна техника, 

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен 

или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско 

представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, 

складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, покупка, строеж или 

обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг с капитал 200 190 лв. 

Управление от СД от 5 члена, от които 5-ма представители на “Руен холдинг”. 

  Разпределение на капитала:  

“Руен Холдинг” АД  -  27 378 бр.акции   - 13,67 % 

“Ласе” ООД  -  29 000 бр. акции   - 14,49 % 

                               физически лица       - 143 812 бр.акции   -  71,84 % 
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ІІІ. ”ПЛАСТИК” АД, седалище с.Трекляно, адрес на управление: с.Трекляно, 

обл.Кюстендил. Регистрирано с регистриран капитал 97384 лв. в Търговския 

регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 109039518. 

Предмет на дейност: Производство и търговия с изделия от пластмаса за 

промишлени и битови нужди, търговия с хранителни стоки, извършване на битови 

услуги и развитие на други видове промишлени дейности, извършване на земно-

изкопни и насипни работи,строителни,рекултивационни,ликвидационни и 

транспортни услуги и всяка друга дейност,която не е забранена със закон. 

  Контрол на управлението: 4  представители на “Руен холдинг” от общо 4 

члена на СД.         

Разпределение на записаните акции: 

                 “Руен-Холдинг” АД                           -    2 703 бр.акции  –  19,43 % 

                 Министерство на промишлеността  -           6 бр.акции  -    0,04 % 

     физически лица                                  –  11 203 бр.акции   - 80,53 % 

             

В. Други предприятия, в които “Руен-холдинг” АД притежава дялове: 

 

 І. “АВТОРЕМОНТ” АД, седалище, гр. Дупница, адрес на управление: 

гр.Дупница, ул. “Св.Иван Рилски” № 12.      

Регистрирано с регистриран капитал 398 999 лв. в Търговския регистър на 

Агенцията по вписванията с ЕИК 109001528.  

Предмет на дейност: ремонт на автобуси, товарни автомобили и 

производство на резервни части; превоз на стоки и материали в страната и чужбина, 

външнотърговска дейност, внос в страната и износ в други страни, 

квалификационни услуги и развитие на друга производствена и обслужваща 

дейност, ремонт на автомобили, производство и възстановяване на резервни части, 

преустройване на автомобили; търговска дейност в страната и чужбина; 

посредническа, инженерингова и изследователска дейност; подготовка и 

квалификация на кадри. Управление: 3 бр. членове на СД,  

Разпределение на капитала: 

ФС “ХОЛДИНГ” АД - 126 272 бр. акции  – 31,65 % 

“РУЕН-ХОЛДИНГ” АД -   40 242 бр. акции  – 10,08 % 

     “Ремонт Бус” ООД –    22 594 бр. акции  –   5,66 % 

    “Гарант 2006” ООД-  198 100 бр. акции -  49,65 % 

Физически лица –    11 791 бр. акции  –   2,95 % 
 

ІІ. “ЕЛПО” АД, седалище гр. Николаево, адрес на управление гр. Николаево, 

обл. Стара Загора. Регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по 

вписванията с ЕИК 123028013.  

Предмет на дейност: производства на електропорцеланови изделия; 

вътрешна и външна търговия с капитал 218 762 лв. Управление: 3 бр. членове на 

СД, без представител на “Руен холдинг” АД.  

Разпределение на капитала: 

     “Руен-Холдинг” АД – 10541 бр.акции -    4,82 % 

     други                         -208221 бр. акции – 95,18 % 
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18. Място, адрес и телефон за допълнителна информация : 2500-

гр.Кюстендил, ул. “Оборище” № 5, пощенска кутия 249, тел/факс: 078/550 440, 

“РУЕН-ХОЛДИНГ” АД. 

               

19. Описание на основната сфера на дейност на дъщерните друщества на 

холдинга, които се включват в консолидирания отчет:  

 

 

1. “КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ” АД, КЮСТЕНДИЛ 

основна дейност: изследователска,проектантска, ремонтна и търговска 

дейност в страната и чужбина; производство на керамични изделия в областта на 

строителното производство; добив и транспорт на строителни материали; 

производство на машини, резервни части и оборудване на строителна и друга 

индустрия; създаване на собствени и трансфер на  технологии и изделия. 

Поделения: 

а) Керамичен завод с.Драговищица – не осъществява дейност    

б)Керамичен завод с.Багренци, обл.Кюстендилска, произвежда единични 

керамични тухли – плътни и решетъчни 

в) Керамичен завод Яхиново, гр.Дупница -продава керамични блокове 

г) “Кераминженеринг АД” -клон, Багренци е Предприятие за добив и 

транспорт на суровини и материали за керамичната промишленост. Предприятието 

е с около 120 единици машини и автомобили, коматцу, багери, булдозери, фадроми, 

влекачи за транспорт на тази техника и 45 автомобили /самосвали/. Основна 

дейност е обработката на кариерите и доставка на суровините за собствените заводи 

на Холдинга и отделно от това работи с клиенти по мини, пътища, ТЕЦ и други. 

д) Завод за резервни части “Север”- гр. Горна Оряховица – не осъществява 

дейност. 

 

2. “РУЕН ТРАНСПОРТ” АД ГРАД КЮСТЕНДИЛ 

  Основна дейност в момента: отдаване под наем на сгради и терени. 

 

  3. „ПЛАСТИК” АД С.ТРЕКЛЯНО, което дружество не осъществява дейност. 

 

 VІ. Информация относно цената на акциите на дружеството 

 
Последна  сделка - 27.01.2011 година с цена 1.00 лева на акция. 

       

VІІ. Информация относно програмата за прилагане на 

международнопризнатите стандарти за добро корпоративно 

управление 
В съответствие с параграф 33 на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

публично предлагане на ценни книжа по т.3 от  ал.2, можем да отчетем , че 

ръководството е запознато с международните счетоводни стандарти за добро 

корпоративно управление и бе  разработена и приета на 21.05.2003 г. цялостна 

програма. Програмата е предоставена на Комисията за финансов надзор на 

20.06.2003 г. и се изпълнява както следва:   



            =  7  = 

 

   

            Мероприятия Изпълнение  Дата  Забележка 
 

І. Раздел А-Права на акционерите    

А. Защита на основните права    

1. Регистрация на собствеността- 

безналични акции 

В Централен депозитар От 

04.07.1998г 

 

2. Прехвърляне акции Инвестиционен посред-

ник и “БФБ-София”АД 

Постоянно  

3.Осигуряване редовна и 

своевременна информация 

   

-конс.фин.отчет за ІV-то тр. 2014г 

-год.фин.отчет за 2014 г. 

-неконс.фин.отчет за І-во тр.2015г 

-конс.год.фин.отчет за 2014г 

-конс.фин.отчет за І-во тр.2015г 

-неконс.фин.отчет за І-во пол.2015 

-конс.фин.отчет за І-во пол.2015 

-неконс.фин.отчет за ІІІ-то тр.2015 

-конс.фин.отчет за ІІІ-то трим.2015 

 „X3News” 

„X3News” 

„X3News” 

„X3News” 

„X3News” 

„X3News” 

„X3News” 

„X3News” 

„X3News” 

24.02.2015г 

30.03.2015г 

27.04.2015г 

05.06.2015г 

28.05.2015г 

20.07.2015г 

21.08.2015г 

30.10.2015г 

26.11.2015г 

 

4. Провеждане годишно събрание    

а) място Офиса на “Руен 

Холдинг” АД 

22.06.2015г 

 

 

б)публикуване покана за ОС през 

2013 г. 

 - „X3News” 

 

- търговски регистър 

29.04.2015г 

 

29.04.2015г 

 

5. Участие в избор на Надзорен 

съвет с 50% от представените на 

събранието акции 

 

            Да 

 

22.06.2015г 

 

6.Участие в разпределение на 

печалбата с 50% от представените 

на събранието акции 

 

            Да 

 

22.06.2015г 

 

Б. Участие на акционерите при 

вземане на решения 

   

1.Изменения в устава и други 

устройствени актове на ОС с 2/3 от 

гласовете представени на 

събранието 

 

Не са правени 

  

2.Издаване на допълнителни акции 

с решение на ОС с 2/3 от гласовете 

представени на събранието 

Не са издавани 

          

  

3. Осъществяване на сделки/ про-

дажба на дружеството да се вземат 

с ½ от гласовете представени на 

събранието 

 

Няма такива 

  

В. Осигуряване възможност 

акционерите да участвуват в 

работата на ОС и да получават 

   



информация за процедурите за 

провеждане събранието и 

упражняване правото на глас 

 

1.Покана за ОС на дружеството с 

пълен дневен ред и предложение за 

гласуване 

   - публикуване в Търговския 

регистър 

   - осигуряване информация на 

акционерите 

 

 

              

               Да 

 

 Публикация в  

„X3News” 

 

 

 

29.04.2015г 

 

 

29.04.2015г 

Материали-

те са на раз-

положение в 

офиса на 

холдинга 

2.Предоставяне възможност за 

задаване на въпроси при подготов-

ката и провеждане на събранието 

 

             Да 

 

22.06.2015г 

 

 

3.Възможност за гласуване лично 

или неприсъствено  

             Да 22.06.2015 

 

 

4.Място за провеждане на 

събранието 

Офиса на “Руен-

Холдинг” АД 

 

22.06.2015г 

 

Г. Разкриване на капиталовата 

структура и възможност на акци-

онерите да упражняват контрол 

   

1.Разкриване на периодична инфор-

мация за дяловото участие на осно-

вните акционери при изготвяне на 

докладите към счетоводните отчети 

 

    Да-публикации 

/посочени в раздел 

І..А.т.3/ 

24.02.2015г 

30.03.2015г 

27.04.2015г 

05.06.2015г 

28.05.2015г 

20.07.2015г 

21.08.2015г 

30.10.2015г 

26.11.2015г 

 

 

Д.Даване възможност за 

ефикасна и прозрачна работа на 

пазарите за корпоративни книжа 

   

1.Решения за продажбите на 

значителна част от активите на АД 

да се вземат от ОС с 50% от 

представените гласове. 

 

 

Няма такива сделки 

  

2.За всички съществени сделки 

изпълнителните директори да 

докладват на УС,УС да докладва на 

НС, а НС да докладва на ОС 

 

Няма такива сделки 

  

Е. Акционерите и инвеститорите 

да имат възможност да 

преценяват вредата и ползата от 

упражняване правото на глас 

   



1.Осигуряване информация за 

важни решения за дружеството чрез 

едномесечни предварителни 

писмени материали преди ОС на 

холдинга 

 

 

              Да 

 

29.04.2015г 

 

2.Гарантиране на възможност на 

институциалните инвеститори за 

достъп до основните данни за 

дейността на холдинга 

 

Да, текущо 

  

Раздел ІІ. Равнопоставено 

третиране на акционерите 

   

А. Всички акционери имат 

еднакви права – акциите на 

холдинга са от един клас, 

безналични поименни 

   

1.Промените на правото на глас да 

се гласуват от акционерите. 

 

Промяна в еднаквите права на глас. 

Не са правени 

 

 

Не се предвижда 

  

2.При гласуване чрез попечители 

или номинални собственици трябва 

да се представя нотариално завере-

но пълномощно за всяко събрание с 

посочен дневен ред и начин на гла-

суване за всяка точка от дневния 

ред. 

 

 

Не е имало 

пълномощници 

  

3.Процедурата и редът на ОС 

следва да съответствуват на 

изискванията на законите и 

подзаконовите нормативни актове. 

 

           Да 
 

22.06.2015г  

 

Б.Отнемане възможността за тър-

говия с вътрешна информация 

Не е констатирано 

нарушение 

  

В. Членовете на УС, НС и 

управителите се задължават да 

разкриват наличието на 

съществен интерес по сделки и 

въпроси засягащи АД и такива за 

които има конфликт на интереси 

 -Изп.директори докладват на УС 

 -УС докладва на НС 

 -НС докладва на ОС 

 

 

 

Не е имало такива 

 

  

Раздел ІІІ. Роля на 

заинтересованите лица за 

корпоративното управление 

   

1.Корпоративното управление да 

осигурява законовите права на 

заинтересуваните страни. 

 

       Постоянно 

  

2.При нарушаване правата на    



заинтересуваните лица, които са 

защитени със закон да се 

осигуряват ефикасни компенсации. 

Не е имало такива 

3.Да се осигуряват механизми за 

участие на заинтересуваните страни 

в корпоративното управление. 

 

Не е имало такива 

  

4.При участие на заинтересуваните 

страни в корпоративното управле-

ние да се осигурява достъп до 

информация 

 

Не е имало такива 

  

Раздел ІV. Разкриване 

информация и прозрачност 

   

А. Разкриваната информация да 

включва, без да се ограничава 

единствено до съществена 

информация за: 

   

1.Финансовите и оперативните 

резултати на дружеството 

 

Публикации и отчети 

посочени в раздел І. 

А.т.3 

 

 

 

 

2.Да се дава информация за целите 

на дружеството и ежегодно да се 

формулират оперативните и 

техническите задачи в отчетния 

доклад за управление на УС. 

 

 

ОС на холдинга 

 

22.06.2015г  

 

3.Основните акционерни участия и 

правото на глас. 

 

Публикации и отчети 

посочени в раздел І. 

А.т.3 

 

  

4.Членовете на УС, НС, ключовите 

изпълнителни директори  и техните 

възнаграждения 

Публикации и отчети 

посочени в раздел І. 

А.т.3 

  

5.Да се анализират ежегодно 

предвидимите рискови фактори, а 

при необходимост да се свикват 

извънредни заседания на УС, НС и 

в изключителни случаи и ОС. 

 

 

ОС на холдинга 

 

22.06.2015г  

 

6.Съществени въпроси свързани 

със служители или други 

заинтересувани лица да се решават 

от изпълнителните  директори след 

съгласуване с УС. 

 

Не са възниквали 

такива 

  

Б. Информацията да се изготвя, 

одитира и разкрива съгласно най 

-добрите счетоводни стандарти и 

българското законодателство 

 

Одитор одиторско 

предприятие „ПЕТКОВ 

И ПАРТНЬОРИ” ООД 

с рег.№ 155 с водещ 

одитор Валери Петков 

 

30.03.2015г 

05.06.2015г 

 



В. Избор на одитор да се прави на 

всяко годишно събрание, след 

приемане или не на одиторския 

доклад на ОС 

 

                 Да 

 

 

22.06.2015г 

 

Г. Начините за разпространяване 

на информация да осигуряват 

справедлив,своевременен и 

икономичен достъп на потребите-

лите до съответната информация 

Отчети и публикации 

посочени в раздел 

ІV.А.1. 

 

  

Раздел V. Отговорности на 

управителните органи 

   

А. Членовете на УС трябва да 

действуват добросъвестно, 

обосновано с грижата на добър 

стопанин в интерес на 

дружеството и акционерите 

 

Не са констатирани 

нарушения 

  

1.Съществени сделки да се 

докладват  пред УС,НС а при нужда 

и пред ОС. 

 

Не е имало такива 

  

Б.Управителните органи да се 

отнасят справедливо към всички 

акционери- решенията на УС да 

се проверяват от НС, а решения-

та на НС да се проверяват от ОС. 

 

Не са констатирани 

отклонения 

  

В.Управителните органи да 

осигуряват спазването на прило-

жимото право и отчитат интере-

сите на заинтересуваните лица 

 

Не са констатирани 

нарушения 

  

Г. Ключови функции на 

управителните органи 

   

1.Да разглеждат и ръководят кор-

поративната стратегия, бизнес пла-

нове, придобиване и отделяне на 

дружества. Всички въпроси се ре-

шават от УС и контролират от НС. 

 

 

Изпълнява се годишно 

  

2.УС да решава кадровите въпроси 

по отношение на възнаграждение и 

заместници на изпълнителните 

директори. 

 

Изпълнява се текущо 

  

3. УС да преразглежда 

възнагражденията на ключовите 

служители и членовете на УС. 

 

Изпълнява се текущо 

  

4.УС следи за евентуален конфликт 

на интереси между членовете на 

УС и акционерите, включително и 

злоупотреба с активи на дружес-

твото и сделки със свързани лица. 

 

 

Не са констатирани 

нарушения 

  

5.УС да осигури прецизна система 

на финансово счетоводна дейност и 

 

 

  



независим одит, контрол на риска, 

финансов контрол и контрол по 

спазването на закона. 

Осигурено е 

6.УС да следи ефективността на 

режима на корпоративно 

управление и да извършва 

необходимите промени.  

 

Текущо се следи 

 

  

 

7.Да следи процеса на разкриване 

на информация и комуникации 

 

Изпълнява се 

  

Д. Обективност на оценките за 

корпоративно управление 

   

1.УС да възлага на достатъчен брой 

свои членове да анализират и 

изготвят обективна преценка за 

задачи, където е възможен конф-

ликт на интереси, като финансовата 

отчетност, назначаването на 

длъжност и възнагражденията на 

изпълнителните директори и УС 

 

 

 

Не е имало 

необходимост 

  

2. УС да прави заседания всеки 

месец въз основа на предварителен 

план. 

Изпълнява се текущо   

3.НС да прави заседания веднъж на 

три месеца 

Изпълнява се текущо   

Е.Членовете на управителните 

органи трябва да имат достъп до 

точна,релевантна и своевременна 

информация 

   

1.Членовете на УС и НС да 

провеждат ежеседмични оператив-

ки с изпълнителните директори на 

дружествата и техните поделения 

 

 

Изпълнява се текущо 

  

 

 

 

 

 

 

 Директор за връзка с инвеститорите: ………………………. 

                 /инж.Спас Гергинов/  
         


