
   Доклад за дейността  

    на “РУЕН-ХОЛДИНГ” АД,  гр. Кюстендил   

     през   2021 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 дружества с участие на “Руен 

холдинг” АД са отписани като публични от 2001 година. Публични дружества са 

холдингът и “ЕЛПО” АД, гр. Николаево. 

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 член   на Управителния съвет, които е и  

изпълнителен  директор – Любомир Иванов Васев .  

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.  

- Членове: 

= Ангел Борисов Ангелов – Образование – 2003- 2008г бакалавър 

University of Phoenix, Аризона – професионална квалификация – бизнес 

администрация , икономика.  

= Ангел Василев Павлов. – Образование Национално училище по 

изящни изкуства; 

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

  Любомир Иванов Васев образование висше  , Минно –геоложки 

университет  /МГУ/ - София – 1989 – 1994г.инженер геолог..  

Пластик АД – град Кюстендил, ул.Оборище 5, ЕИК 109039518 – член на УС  

Руен транспорт АД –град Кюстендил, ул.Оборище 5, ЕИК 109065801-член на УС. 

 

        

 

 

 

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 31.12.2021 г. 

 №              Име        Брой    % 

 1.  Любомир Атанасов Гергинов         24 716   

      съпруга Елена Спасова Гергинова                          50 

                                                                 общо                                   24 766             8,22 

2. Ангел Борисов Ангелов                                                   38 

    баща Борис Ангелов Ангелов                                   23 730 

    майка Татяна Христова Ангелова                                    76 

     общо                                   23 844             7,92 

3. Ангел Васелев Ангелов                                                      0 

 4. Марийка Благоева Васева                                       23 917             7,94 

 5. Пластик АД      0  

6. Кирил Василев Паргов                  17 827              5,92 

7.Руен транспорт АД           0 



8.Любомир Иванов Васев                                                  0       

    

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

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

Освен изброените в т.13 лица под номера 1,2,4 и 6 и следните лица: 

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

- Галина Василева Винарска                                        38 бр. акции  

=   Венцеслав Венцеславов Тодоров – син  7 920 бр. акции 

= Венцеслава Венцеславова Тодорова - дъщеря     7 920 бр. акции 

= Елина Венцеславова Тодорова - дъщеря              7 918 бр. акции      

                                                                    

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. 

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” притежава над 50 % от 

гласовете в общото събрание - няма.  

         

 

 

 

            

      

Б. Дъщерни дружества, в които “РУЕН-ХОЛДИНГ” 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. 

 Вписан 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. 

Реална дейност: строителство и производство на керамични тухли. 

Основен 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. 



 Вписан 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. 

Реална дейност: отдаване под наем на сгради и терени. 

Основен 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 % 

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. 

Вписан 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. 

Реална дейност: не осъществява дейност. 

 Основен капитал 97 384 лв. 

 

            

 

  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.  

Вписан 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. 

Реална дейност: ремонт на автобуси. 

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.  

Вписан предмет на дейност: Производство на електро порцеланови изделия, 

вътрешна и външна търговия. Извършване на вътрешна и външна търговия и 

извършване на всяка друга дейност, която не е забранена със закон, а когато има 

разрешителен режим – след съответното разрешение. 

Реална дейност: от 2009 год. производството е преустановено, разпродават се 

налични суровини, дълготрайни активи и остатъци от готова продукция. 

Основен капитал 218 762 лв. Управление: 3 бр. членове на СД, без 

представител на “Руен холдинг” АД.  

 

Разпределение на капитала: 

“Руен-Холдинг” АД  – 10 541 бр.акции -    4,82 % 

„Елпо-97” АД  - 54 000 бр.акции -   24,68 % 

„Елпо-2000” АД - 94734 бр.акции -    43,30 % 

Физ. лица  - 59 252 бр. акции – 27,10 % 

Други   -      234 бр.акции -    0,10 % 

       

 

           

 

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, гр. КЮСТЕНДИЛ 

основна дейност: строителство и производство на керамични тухли.  

Поделения: 

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

керамични тухли – плътни и решетъчни и керамични блокове 3,85. 

б) Керамичен завод Яхиново, гр.Дупница не работи – . 

в) “Кераминженеринг АД” - клон с.Багренци Предприятието е с около 20 

единици машини и автомобили, багери, булдозери, фадроми, влекачи за транспорт 

на тази техника и автомобили /самосвали/. Основна му дейност е строителство на 

клиенти по мини, пътища, ВЕЦ, ВиК мрежи и други.  

“Кераминженеринг” АД има дъщерно дружество “Еко енерго одит” ЕООД с 

100% участие. 

 

  2. “РУЕН ТРАНСПОРТ” АД – гр. КЮСТЕНДИЛ 

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

 

3.„ПЛАСТИК” АД - с. Трекляно, което дружество не осъществява дейност. 

 

   ІІ. Икономическа информация 



1. Резултати от дейността на икономическата група на холдинга. 

Основни клиенти на холдинга са дружества, общини и държавни 

организации на  които се извършват строителни, транспортни и услуги с тежка 

механизация . 

2. Основни показатели за финансово-счетоводен анализ на отчета за 2021 

година в х.лв.:      

                    текущ          предходен            

        период           период 

 

1. Приходи                600            4025 

2. Разходи                 538            3960 

3. Печалба (загуба)                  56               58 

4. Собствен капитал                         1005   949 

5. Реални активи:              2277  2765 

  а) нетекущи                 1312    1753 

б) текущи               965             1012 

      - вземания               745  696 

   - парични средства                220    316 

6. Пасиви               1272        1816 

                         а) нетекущи                701   926 

                         б) текущи задължения             571  890 

7. Показатели за: 

 

 

 

 

 

А. За рентабилност 

1. Коефициент на рентабилност на приходите           0,093          0,014 

          

2. Коефициент на рентабилност на собствения           0,056            0,061 

Капитал  

  3. Коефициент на рентабилност на пасивите           0,044          0,032 

  4. Коефициент на рентабилност на активите            0,025           0,021 

Б. Показатели за ефективност:  

1. Коефициент на ефективност на разходите           1,115             1,016 

2. Коефициент на ефективност на приходите           0,885             0,984 

В. Показатели за ликвидност: 

1. Коефициент на обща ликвидност            1,69             1,14 

2. Коефициент на бърза ликвидност            1,69                 1,14 

3. Коефициент на незабавна ликвидност            1,69             1.14 

4. Коефициент на абсолютна ликвидност           0,385             0,36 

Г. Показатели за финансова автономност:   

1. Коефициент на финансова автономност           0,79  0,523 

2. Коефициент за задлъжнялост             1,266             1,914 

          

Промяната в показателите не може да даде цялостна оценка за дейността, 

тъй като това е моментно състояние,  а обектите не са приключени. Общата 

тенденция в страната за развитие на сектора е циклична и без дългосрочен ефект. 

Това води до моментни подобрявания на дейността на холдинга, но не може да бъде 

база дори за средносрочно прогнозиране на тенденциите. 



През  2021 година  има   изменение в размера на предоставените аванси на групата 

спрямо края на 2020година - 176 хил.лв , а към 31.12,2021г – 180 хил.лв –увеличение със 4 

хил.лв , дължи се на Елтрак България – увеличение от 0лв на 4 хил.лв - , другите 

предоставени аванси без изменение- а именно Кераминженеринг АД обект Рилски 

манастир - 12хил.лв, Кераминжениринг АД  - обект център деца Кюстендил -160хил.лв , 

Чародейка 90 ООД –  4 хил.лв . 

Вземания от клиенти – изменение увеличение от 175хил.лв/01.01.2021г/ на 138 

хил.лв/31.12.2021г/ т.е. намаление със 37 хил.лв в т.ч. :Асарел Медет АД – от 46хил. лв на 

0 хил.лв намаление  със 46 хил.лв Станилов ЕООД  138 хил.лв вземане без изменение,  

ДЗЗД Дупница 2018 – задължение  8 хил.лв/31,12,2020г/ към 31,12,2021-1х.лв намаление 

със 7 хил.лв,    ,ДЗЗД ГДС-Руен – задължение 3 хил.лв без изменение , Рилска света обител 

– 1 хил.вземане без изменение, ДЗЗД Руен Енемона – намаление със 1х.лв от 2 хил.лв на 1 

х.лв . 

 .Вземания от свързани предприятия –Кераминженеринг АД – увеличение със 

99хил.лв от 323 хил.лв/31,12,2020г/ на 422 хил.лв/31,12,2021г/. 

През 2021 г има  изменение на получените аванси на Руен холдинг АД – към 

31.12.2020г – 13хил.лв. , а към 31.12.2021г. – 5 хил.лв –намаление в размер на 8 хил.лв -  в 

т.ч. от рекултивация  на депо за битови отпадъци община Пордим – от 2лв на 0 хил.лв 

намаление със 2 хил.лв , община Д.Дъбник намаление от  6 хил.лв – на 0 х.лв  и община 

Павликени – 5хил.лв без изменение. 

 Задължение към доставчици – намаление от 495 /хил.лв/01.01.2021г/  на 290 хил.лв 

/31.12.2021г/ – намаление  в размер на 205 хил.лв – в т.ч. намаление със 50х.лв  към  

БГНОВА АД – от 61хил.лв на 11 х.лв/31,12,2021г/ , Билдма ООД намаление със 6хил.лв.от 

195хил. лв на 189 хил.лв., Божков билд ЕООД без изменение - 48хил.лв,Вас ауто 72 ЕООД 

– от 2хил.лв намаление със 2 х.лв остатък 0 х.лв , Виакон България ЕООД – намаление със 

97 хил.лв от 120хил.лв на 23 хил.лв. ,без изменение  към ГДС Руен ДЗЗД –  2хил.лв, 

Елтрак България ЕООД – от 0х.лв  на 1 х.лв – увеличение със 1х.лв, Макс трейд БГ1 ЕООД 

намаление със 9хил.лв от 10хил.лв/31,12,2020г/ на 1 хил.лв /31,12,2021г/,Майор и Ко ООД 

– намаление от 5х.лв на 0 х.лв – със 5 х.лв,  Мидия инфраструктурно строителство ООД – 

намаление със 40 хил.лв от 40 хил.лв на 0 хил.лв., Соник модул ЕООД – от 2 хил.лв, 

намаление на 1 х.лв остатък 1 х.лв ,Руен транспорт АД – от 0 х.лв на 12х.лв- увеличение 

със 12х.лв,   Йоги ЕООД намаление със 1хил.лв от  2хил.лв /31,12,2020г/ стават 1 хил.лв 

/31,12,2021г/, Юроком 2000 – от 3х.лв на 1х.лв намаление със 2 х.лв  и други. 

Други задължение намаление от 8 х.лв на 2 хил. лв – т.е. със 6 хил.лв в т.ч. остатъци 

към 31.12.2021г - подотчетни лица -4 хил.лв , Илиян Стоянов -6 хил.лв , Руен транспорт 

АД – 10 хил.лв , грешни преводи /-/19хил.лв и други 1хил.лв . 

 

 Ликвидност. 

Все още икономическата криза в страната  унищожава финансовите 

показатели на холдинга и способства за увеличен  риск от фалит. 

Тенденцията на увеличаване на недостига на оборотни средства се запазва.  

Утежнява се допълнително от липсата на сигурност в разплащането на вече 

изпълнените строителни дейности.  

Недостигът на оборотни средства бе попълнен със заеми, чиито размер към 

края на периода е 890 х.лв.Холдингът е сключил договор за временна финансова 

помощ с Кераминженеринг АД в размер 1625 хил.лв., като остатък към 31,12,2021г. 

е вземане от Кераминженеринг АД в размер на 1144хил.лв. 

Холдингът е сключил Рамков договор с „Интернешънъл Асет Банк” АД гр. 

Кюстендил за издаване на банкови гаранции в размер на 400 х.лв. с обезпечение от 

ДМА на “Кераминженеринг” АД клон Багренци. Банковите гаранции са 

необходими във връзка с участието в обществени поръчки, както и по повод на 

сключени договори за изпълнение на същите.  



 От посочените данни в баланса е видно, че и през двете години 

краткосрочните вземания и задължения имат най-голям относителен дял съответно 

в активите и пасивите на холдинга. 

4. Капиталови ресурси 

Капиталовите ресурси на холдинга са в дялове на други търговски 

дружества, посочени в т.17 по-горе.  

5. Реализирани приходи от стопанска дейност:                 в х.лв. 

 

 

 

         

 

                 

   

Текущ 

период 

  

Предходен 

   период 

Приходи от търговска дейност 

От тях: 

А/ от продажба на стоки /строителни материали/ 

Б/ от услуги преди всичко с транспорт и механизация 

В/ СМР по инфраструктурни проекти 

Г/ Други приходи 

     561 

 

       0 

       0 

     438      

123 

   3986 

    

      0 

      0 

   3922 

     64 

            

От посочените данни се вижда, че през   2021 година  общите приходи от 

дейността спрямо същия период на  2021 година са намалели със  85,93%  , като 

приходите от СМР са намалели   със   88,83 %. 

6. Основните пазари на  холдинга са: 

    6.1. Извършване на СМР услуги с транспорт и механизация чрез участие в 

търгове за обществени поръчки на строителни и инфраструктурни обекти;     

    6.2. Доставки на строителни материали. 

7. Основни клиенти и доставчици 

- Основни клиенти на холдинга: 

 община Д.Дъбник, община Пордим и община Павликени  и други. 
- Основни доставчици са такива на строителни материали и дъщерното 

дружество, чиято техника използваме. 

 

ІІІ. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно 

приключване 

 
Няма особено важни събития след годишното счетоводно приключване. 

 

ІV. Важни научни изследвания и разработки 
1. Няма зависимост на “РУЕН-ХОЛДИНГ” от патенти, лицензионни, 

франчайзингови договори, търговски марки и други обекти  на 

интелектуална собственост и концесионни права. 

 

2. “РУЕН-ХОЛДИНГ” АД  не е извършвал  изследователска и развойна  

дейност. 

 



V. Предвиждано развитие на дружеството 
 

Холдингът със своето дъщерно дружество “Кераминженеринг” АД е в  

състояние  да увеличава  обема на приходите си и финансовите резултати, ако в 

района ни и страната се увеличат нуждите от механични и транспортни услуги с 

товарни автомобили.  

 Холдингът е вписан в Професионалния регистър на строителите в България. 

            

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:  

            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 

   

-неконс. четвърто трим.2020 

-конс.четвърто трим.2020 

-неконс.първо трим.2021 

-неконс.одитиран 2020 

-конс.одитиран 2020 

-конс.първо трим.2021 

-неконс.първо полуг.2021 

-конс.първо полуг.2021 

-неконс.деветмес.2021 

-конс.деветмесечие 2021 

-неконс. четвърто трим.2021 

„X3News” 

„X3News” 

„X3News 

X3News” 

X3News” 

X3News 

X3News” 

X3News 

X3News 

X3News 

X3News 

19.01.2021г 

16.02.2021г 

27.04.2021г 

27.06.2021г 

27.06.2021г. 

20.05.2021г 

20.07.2021г 

19.08.2021г 

21.10.2021г 

26.11.2021г 

24.01.2022г 

 

4. Провеждане годишно събрание    

а) място Офиса на “Руен 

Холдинг” АД 

23.08.2021г  

б)публикуване покана за ОС през 

2021 г. 

 - „X3News” 

 

- търговски регистър 

10.07.2021г 

 

09.07.2021г 

 

5. Участие в избор на Надзорен съвет    



с 50% от представените на 

събранието акции 

            Да 23.08.2021г 

 

6.Участие в разпределение на 

печалбата с 50% от представените на 

събранието акции 

 

            Да 

 

23.08.2021г 

 

 

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” 

 

 

 

09.07.2021г 

 

 

10.07.2021г 

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 

23.08.2021г 

 

 

3.Възможност за гласуване лично или 

неприсъствено  

             Да 23.08.2021г  

4.Място за провеждане на събранието Офиса на “Руен-

Холдинг” АД 

23.08.2021г  

Г. Разкриване на капиталовата 

структура и възможност на акци-

онерите да упражняват контрол 

   

-неконс. четвърто трим.2020 

-конс.четвърто трим.2020 

-неконс.първо трим.2021 

-неконс.одитиран 2020 

-конс.одитиран 2020 

-конс.първо трим.2021 

-неконс.първо пол.2021 

-конс.първо полугодие 2021 

-неконс.деветмес.2021 

-конс.деветмесе.2021 

-неконс. четвърто трим.2021 

„X3News” 

„X3News” 

„X3News 

X3News” 

X3News” 

X3News 

X3News” 

X3News 

X3News 

X3News 

X3News 

19.01.2021г 

16.02.2021г 

27.04.2021г 

27.06.2021г 

27.06.2021г. 

20.05.2021г 

20.07.2021г 

19.08.2021г 

21.10.2021г 

26.11.2021г 

24.01.2022г 

 



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 

 

 

 

06.07.2021 

 

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 

 

23.08.2021г 

 

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 

 

 

 

Не е имало такива 

 

  



 -Изп.директори докладват на УС 

 -УС докладва на НС 

 -НС докладва на ОС 

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 

 

20.08.2020г 

08.02.2021г 

09.08.2021г 

23.08.2021г 

 

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 

 

20.08.2020г 

08.02.2021г 

09.08.2021г 

23.08.2021г 

 

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 

Би Кей ЕООД  

 

 

25.06.2021г 

 

 

 



българското законодателство 

В. Избор на одитор да се прави на 

всяко годишно събрание, след 

приемане или не на одиторския 

доклад на ОС 

 

                 Да 

 

 

 

23.08.2021г 

 

 

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 оперативки с 

изпълнителните директори на 

дружествата и техните поделения 

 

 

Изпълнява се текущо 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Декларация за корпоративно управление на Руен холдинг АД  



съгласно чл.40 от Закона за счетоводството и чл.100н, ал.8 от ЗППЦК 

1.  Информация, дали емитентът спазва по целесъобразност: 

-  Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник председателя на 

Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната 

дейност“ 

-  Информация, относно практиките за корпоративно управление, които се прилагат 

от 

емитента в допълнение на кодекса 

Корпоративното управление е част от съвременната делова практика. Утвърдено е в 

страни с развита пазарна икономика и в страни с развиващи се пазари. Преди всичко 

корпоративното управление може да се определи като бизнес морал и етика. 

През октомври 2007 г. беше приет Национален Кодекс за корпоративно управление от 

БФБ-София, който е задължителен за публичните компании, чиито акции се търгуват на 

официален пазар. Кодексът е утвърден от Националната комисия по корпоративно 

управление и последващо изменен през февруари 2012 г. и април 2016 г. Същият е 

одобрен от Комисията за финансов надзор с Решение № 461- ККУ от 30.06.2016 г. във 

връзка с промените в ЗППЦК / ДВ, бр.42 от 2016 г./. Кодексът е съобразен с нормативната 

уредба, без да я повтаря. 

На 09.01.2008 г. „РУЕН ХОЛДИНГ” АД подписал декларация, че приема Националния 

кодекс за корпоративно управление и ще извършва дейността си в съответствие с 

неговите разпоредби. Ежегодно „РУЕН ХОЛДИНГ“ АД прилага към годишния финансов 

отчет на дружеството информация относно прилагането на Националния кодекс за 

корпоративно управление. 

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

управление по т. 1, не спазва и какви са основанията за това  

Руен холдинг АД спазва всички части на кодекса за корпоративно управление по т.1, 

буква „а“, които са приложими към дейността му. 

 

3. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и 

управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане  

Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на 



Дружеството, който се осъществява от ръководството и служителите. То е съвкупност от 

дейности и процедури, въведени от ръководството с оглед осигуряване на разумна 

увереност, че целите на Дружеството ще се постигнат чрез: 

1.  съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори; 

2.  надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация; 

3.  икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите; 

4.  опазване на активите и информацията. 

Системата за финансово управление и контрол е структурирана в следните 

взаимосвързани елементи: 

1. Контролна среда. Включва личната почтеност и професионалната етика на 

ръководството и служителите на организацията; управленската философия (подход) и стил 

на работа; организационната структура, осигуряваща разделение на отговорностите, 

йерархичност и ясни правила, права, задължения и нива на докладване; политиките и 

практиките по управление на човешките ресурси; компетентността на персонала. 

2. Управление на риска; идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете и 

въвеждането на необходимите контролни дейности, с цел ограничаване на рисковете до 

едно приемливо равнище. Управлението на риска изисква и осъществяване на 

систематично наблюдение и докладване на състоянието му. Така се следи дали рисковете 

се управляват успешно, дали контролните дейности наистина минимизират съответните 

рискове и дали се постигат целите, застрашени от тези рискове. По този начин се 

осигурява прозрачност и отчетност на дейността на Дружеството. 

3. Контролни дейности; правилата, процедурите и действията, насочени към 

намаляване на рисковете за постигане на целите на Дружеството и допринасящи за 

изпълнение решенията на ръководството. Те биват : превантивни - пречат да възникнат 

нежелани събития; разкриващи- установяват възникнали нежелани събития и се 

сигнализира на непосредствения ръководител за тях; коригиращи - контролните дейности, 

които целят да бъдат поправени последиците от настъпили нежелани събития. 

Контролните дейности включват процедури и дейности, свързани с : 
 

 



 специални ad hoc оценки - извършват се след събитията и техните обхват и честота 

зависят 

1. Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране; 

2.  Разделение на отговорностите; 

3.  Система на двоен подпис; 

4.  Предварителен контрол; 

5.  Процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички 

операции; 

6.  Процедури за наблюдение; 

7.  Преглед на процедури, дейности и операции; 

8.  Антикорупциона репутация, опит и управленски способности, бизнес морал, 

етика, екипност и т.н./. Това би гарантирало надеждна система за управление и 

контрол, която е основен елемент на стабилното функциониране на дружеството, 

основано на прозрачност и независимост.ни процедури; 

9.  Правила за достъп до активи и информация за  репутация, опит и управленски 

способности, бизнес морал, етика, екипност и т.н./. Това би гарантирало надеждна 

система за управление и контрол, която е основен елемент на стабилното 

функциониране на дружеството, основано на прозрачност и независимост на 

информация; 

10.  Правила за управление на човешките ресурси; 

11.  Процедури по документиране, архивиране и съхраняване на информацията; 

12.  Съпоставяне на данни; 

4. Информация и комуникация; Информацията е съвкупността от данни относно 

събитията, които имат значение за осъществяване на всички нива на дейност в 

Дружеството. За да е ефективна тя трябва да бъде своевременна, уместна, актуална, 

точна, вярна и достъпна и да се свежда до служителите от всички йерархични нива, в 

подходяща форма и срокове. 

Комуникацията е двупосочно движение на информацията в права и обратна 

посока по всички информационни канали в Дружеството по хоризонтала и по 

вертикала, с цел да повиши осведомеността и така да подпомогне постигането на 

целите на организацията. 

Комуникацията на Дружеството с други лица и организации се осъществява в 

съответствие с нормативните актове, регламентиращи свободния достъп и защитата на 

информацията. 



 
от оценката на риска и от ефективността на текущия мониторинг. 

Всички резултати от осъществения мониторинг, вкл. недостатъците, установени по 

време на текущия мониторинг, специалните оценки или от вътрешния одит, се докладват 

на ръководството и/или лицата, които могат да предприемат необходимите мерки за 

разрешаване на проблемите. 

4. Информация по чл. 10, пар. 1 букви „В“, „Г“ , „Е“, „З“ и „ И“ от Директива 

2004/25 ЕО на Европейския парламент и на съвета от 21 април 2004 г. относно 

предложенията за поглъщане; 

Буква „В“ 

Значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни 

участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по 

смисъла на чл.85 от Директива 2001/34 ЕО 

За периода от 01 януари до 31 декември 2021 г. в дружеството не са постъпили 

уведомления по чл. 145 от ЗППЦК . 

Надзорен съвет 

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Надзорния 

съвет, определя възнаграждението и гаранциите по управлението им. 

Мандатът на членовете на Надзорния съвет е пет години, а на първия Надзорен съвет три 

години. 

Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения. 

Управителен съвет 

Надзорният съвет избира и освобождава членовете на Управителния съвет, определя 

индивидуалното им възнаграждение и гаранциите по управлението им в съответствие с 

решението на Общото събрание, както и правата и задълженията им по управлението и 

представляването на дружеството и контролира дейността им. 

Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения. 

Мандатът на членовете на Управителния съвет е пет години. 

Членовете на Управителния съвет следва да отговарят на изискванията на ТЗ и ЗППЦК. 

Общото събрание на акционерите приема, изменя и допълва Устава на Дружеството. 

Решенията за изменения и допълнения на Устава се приемат с мнозинство 2/3 от 

представените акции на Общото събрание. 



Буква„И“ 

Правомощията на членовете на съвета, и по специално правото да се емитират или 

да се изкупуват обратно акции. 

Членовете на Надзорния съвет задължително дават гаранция за своето управление. 

Членовете на Надзорния съвет носят солидарна отговорност за вредите, които са 

причинили виновно на дружеството. 

Надзорният съвет представлява дружеството само в отношенията с Управителния съвет. 

Надзорният съвет дава съгласие за приемане на решения от Управителния съвет, за които 

законът е определил особени изисквания за действителността им. 

Надзорният съвет одобрява правилата за работа на Управителния съвет и приема доклад 

за дейността му най-малко веднъж на три месеца. 

Надзорният съвет приема правила за работата си и избира председател от своите членове. 

Надзорният съвет има право да образува комисии в помощ на своята работа. 

Управителният съвет може да вземе решения по всички въпроси, за които устава или 

закона не са предвидили, че са от изключителната компетентност на Общото събрание или 

на Надзорния съвет. 

Когато прецени за необходимо, Управителният съвет, с одобрението на Надзорния 

съвет, може да предложи на Общото събрание на акционерите да одобри предварително 

определени решения, сделки или действия, които съгласно устава са от компетентността 

на Управителния съвет. 

За вземане на решения във връзка с извършване на сделките по чл.114 от ЗППЦК се 

прилагат разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа. 

Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, може да овласти един 

изпълнителен директор да представлява и осъществява оперативното управление на 

дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. 

Членовете на Управителни съвет изпълняват задълженията си добросъвестно. При 

неизпълнение на задълженията си към дружеството те дължат обезщетение за нанесените 

вреди по общия гражданско-правен ред. 

Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за вредите, които са 

причинили виновно на дружеството. 

Няма специални ограничения при упражняване на правомощията на 

Управителните органи на дружеството извън нормативно определените такива. 

Дружеството не е взимало решения за обратно изкупуване на акции и 



управителните органи не са упълномощавани за това от Общото събрание на акционерите. 

5. Състава и функционирането на управителните и надзорните органи и техните 

комитети 

"РУЕН ХОЛДИНГ "АД има двустепенна система на управление. 

Надзорният съвет се състои от три члена, избрани от общото събрание. Надзорният 

съвет приема правила за работата си и избира председател от своите членове. 

Заседанията на Надзорния съвет се свикват от председателя по свой почин или по 

искане на членовете на Надзорния съвет или на Управителния съвет. 

Решенията на Надзорния съвет се вземат с мнозинство от членовете му. 

Надзорният съвет може да вземе решения и неприсъствено, ако всички членове са 

заявили писмено съгласието си за съответното решение. 

Надзорният съвет има право да образува комисии в помощ на своята работа. 

Управителният съвет на дружеството се състои от три члена. 

Управителният съвет приема Правилник за работата си, който се одобрява от 

Надзорния съвет. 

Управителният съвет се събира на заседания най-малко един път на тримесечие. 

Той може да взема решения, ако присъствуват лично мнозинството от членовете му. 

Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. За заседанията на 

Управителния съвет и взетите решения се води протокол, който се подписва от всеки 

присъствал член. 

6. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на 

управителните и надзорните органи на емитента 

Структурата на управителните и надзорните органи на емитента е съобразена с 

естеството, обема и сложността на дейността на дружеството. 

За осъществяване на подбора и оценката на членовете на управителните и 

надзорните органи на емитента се прилагат различни критерии като образование, 

репутация, опит и управленски способности. 

Надзорният и управителният съвет се състоят от по три лица с подходящо 

образование и професионален опит, добра репутация и управленски способности. Две 

трети от състава на управителния съвет са жени. През изминалите години това 



съотношение се е променяло в полза на жените. 

Не е установена пряка връзка между възрастта, пола и др. и резултатите на 

дружеството. Променяйки по изкуствен начин състава на органите за управление е 

възможно да се влошат нещата, вместо това да доведе до положителни резултати. 

Дружеството не оповестява „политика на многообразие“ като отделен документ, 

тъй като се счита, че тя не оказва определящо влияние нито върху управлението нито 

върху резултатите на дружеството. Собствениците или акционерите следва да решават кои 

лица ще ръководят дружеството като се ръководят от описаните по-горе критерии / 

образование, 

репутация, опит и управленски способности, бизнес морал, етика, екипност и т.н./. Това би 

гарантирало надеждна система за управление и контрол, която е основен елемент на 

стабилното функциониране на дружеството, основано на прозрачност и независимост 

 

 

          

 VІІІ. Системи за управление на качеството, околната среда, здравето и 

безопасни условия на труд 

 

 

В експлоатация са: (за което са ни издадени съответните сертификати) 

1. Система за управление на качеството  от месец юли 2004 година,  

сертифицирана по ISO 9001:2000 за “Управление на услуги с тежка механизация, 

обществен превоз на товари и управление на инвестициите на холдинга в капитала на 

търговските дружества(дъщерни,асоциирени и смесени)”. 

      2. Система за управление на околната среда от 22 септември 2008 г.,  

сертифицирана по EN ISO 14001:2004 за “Управление на строителството, услуги с тежка 

механизация, обществен превоз на товари”. 

 

 

   

Систематични рискове 

 

 Политически риск 
Политическият риск отразява влиянието на политическия процес в страната, който от своя 

страна влияе върху възвращаемостта на инвестициите. Определящ фактор, оказващ влияние 

върху дейността на даден отрасъл и респективно дейността на икономическата група е 

формулираната от правителството дългосрочна икономическа програма, както и волята да се 

осъществяват набелязаните приоритетни стъпки. Степента на политическия риск се асоциира с 

вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от провителството 

икономическа политика и като следствие от това опасността от негативни промени в 

инвестиционния кламат. 

 

Членството на България В Европейския съюз е друг основен фактор, който гарантира 

минимизирането на политическия риск. Наличието на политически консенсус по въпроса за 

доближаване на националното законодателство до това на страните от Европейския  съюз, 

както и приемането от страна на България на редица международни ангажименти действат 

също в посока на намаление на политическия риск. 

 



България е силно свързана с европейската и световната икономика и ефектът от случващото се 

там неминуемо и влияе. За България  в условията на международна нестабилност, политическият 

риск зависи от мерките, които правителството  ще предприеме за ограничаване  на негативните 

ефекти от кризата. 

 

   На база посоченото и познаването на пролитическата среда в страната в момента на 

изготвянето на настоящия доклад оценяваме политическия риск като: нисък  риск. 

 

Макроикономически рискове 

 

Валутен риск 

Валутният риск обобщава възможните негативни импликации върху възвращаемостта на 

инвестициите в страната, вследствие на промяна на валутния курс. В малка страна със силно 

отворена икономика, каквато е България, нестабилността на местната валута е в състояние да 

индуцира много лесно обща икономическа нестабилност и обратното- стабилността  на 

националната валута може да се окаже най ефективата макроикономическа „котва” на 

стабилността.През последните години България натрупа опит и в двете посоки на влияние на 

валутните курсове. 

При въвеждането на системата на паричен съвет в страната на 01.07.1997 г обменния курс 

български лев-германска марка бе фиксиран в съотношение 1000:1. Въвеждането на еврото като 

разплащателна еденица в Европейския съюз доведе до практически фиксиран обменен курс 

1955.83 лева за едно евро/респективно 1.95583 лева за едно евро , след деноминацията на лева, в 

сила  от 05.07.1999 г./ Следователно валутният риск за базиран за еврото инвеститор е 

практически сведен до нула. 

 

   На база посоченото и познаването на икономическата среда в страната в момента на 

изготвянето на настоящия доклад оценяваме валутния риск като:  без риск. 

 

Инфлационен риск 

Инфлацията в страната е  важен фактор, касаещ реалната  възвращаемост на инвестицията. 

 

Средногодишна инфлация 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

3,00% 0,90% -1,40% -0,80% -0,04% 2,80% 2,7% 

 

Поместените в таблицата данни илюстрират стабилизиращото влияние по отношение на 

инфлационните процеси на въведената в България на 01.07.1997 г. система на паричен 

съвет. 

Националният статистически институт отчете за 2021  г.средногодишна инфлация (5,6%)  

Според анализатори, икономиката на България все още се бори със последиците от 

световната икономическа криза и нестабилния курс на Еврото спрямо Щатския долар. 

Тези фактори съчетани с продължаващите кризи в Украйна и съседна Гърция, която има 

сериозен дял в нашият банков сектор, са източници за несигурност и нестабилност, поради 

което е рано да се говори за очакван съществен икономически растеж.Очакванията са 

значителен инфлационен натиск в цял свят върху цените на горивата / нефт , природен газ/ 

металите и основните храни през 2021 – 2023 години.Това ще се отрази негативно върху 

дейността на дружеството. 

 

   На база посоченото по-горе и правителствената прогноза за намаляване на инфлацията през 

следващата година, към  момента на изготвянето на настоящия доклад оценяваме 

инфлационния  риск  като: среден риск. 

 



        

Риск от лицензионни режими 

Общия брой на лицензионните и разрешителни режими в България е значителен. Те 

представляват огромно бреме на бизнеса, както и всички наредби, измислени от местните 

органи на управление, които на практика действат като лицензионни и разрешителни 

режими. Може да се каже, че по този въпрос има движение в правилната посока, но то е 

бавно. Правителството е предприело политика по намаляване броя на лицензиите и 

разрешителните и опростяване на тези които остават в сила. 

 

Дейността на дружеството е свързана/ не е свързана с лиценционни и разрешителни 

режими, а именно: 

 

 На база посоченото по-горе и познаване на регулативната среда към  момента на 

изготвянето на настоящия доклад оценяваме инфлационния  риск като: без риск 

 

Несистематични/микроикономически/ рискове 

 

Традиционно несистемните рискове се разглеждат на две нива – отраслов риск, касаещ 

несигурностите в развитие на отрасъла ни и общ фирмен риск, произтичащ от 

спецификата на дружеството ни. 

 

     Отраслов риск 

 

Отрасловият риск се проявява от негативни тенденции в развитието на отрасъла като цяло, 

технологична обезпеченост, нормативна база, конкурентна среда характеристиката   на  

пазарната среда за продуктите и суровините употребявани в отрасъла; отрасловия риск се 

свързва преди всичко с отражението  върху възможността за реализиране на доходи в  

рамките на отрасъла и по-конкретно на технологичните промени или измененията в 

специфичната нормативна база. 

 

На база посоченото по-горе и спецификата на отрасъла ни  момента на изготвянето на 

настоящия доклад оценяваме отрасловия   риск като: нисък  риск 

 

   Технологичен риск 

 

Технологичният риск е производен от необходимите технологии за обслужване на 

дейността и от скоростта, с които те се развиват. 

 

На база използваните от дружеството ни техлологии и познаването на технологичните 

тенденции на развитие в бранша, към   момента на изготвянето на настоящия доклад 

оценяваме технологичния   риск като: без риск. 

 

   Фирмен риск 

 

Свързан е с характера на основната дейност на икономическата група на  „Руен 

холдинг”АД , с технологията и организацията на дейността, както и с обезпечаване и о с 

финансови ресурси. Подкатегории на фирмения риск са: бизнес риск и финансов риск. 

Основният фирмен риск е свързан със способността на групата  да генерира приходи, а 

оттам и печалба. 

 

На база посоченото по-горе и спецификата на дейността ни  към   момента на 

изготвянето на настоящия доклад оценяваме фирмения   риск като:среден риск 



 

        Финансов риск 

 

Финансовият риск на дружеството е свързан с възможността от влошаване на 

събираемостта на вземанията, което би могло да доведе до затруднено финансово 

състояние. 

 

На база посоченото по-горе и и анализна финансовото състояние  към   момента на 

изготвянето на настоящия доклад оценяваме финансовия   риск като: среден риск 

 

     Ликвиден риск 

 

Неспособността  на дружеството да покрива насрещните си задължения е израз на 

ликвиден риск.Ликвидността зависи главно от наличието в дружеството на парични 

средства или на съответните им алтернативи. Другият основен фактор, който влияе силно 

е свързан с привлечения капитал.  

 

На база посоченото по-горе и и анализ на задълженията ни, както и съотношението 

между собствения и привлечен капитал към   момента на изготвянето на настоящия 

доклад оценяваме ликвидния   риск като:среден  риск 

 

    Кредитен риск 

 

Ако дружеството използва заемни средства, то тогава е изложено на кредитен риск. Той  

може да бъде определен като вероятността кредитополучателят да не изпълнява 

съзнателно или  да е в невъзможност да изпълни поетия от него ангажимент по сключения 

договор за заем. 

 

На база посоченото по-горе, познаването на кредитната политика на банките, както и 

състоянието на банковата система по време на финансова криза,  към   момента на 

изготвянето на настоящия доклад оценяваме кредитния   риск като:умерен риск 

 

    Регулативен риск 

 

Регулативният риск е свързан с възможността за промени в нормативната база, отнасящи 

се до опазване на околната среда, както и вероятността дружеството да не бъде в 

състояние да изпълни предписанията и изискванията на екологичното законодателство и 

компетентните органи, за което да му бъдат налагани санкции. 

 

На база посоченото по-горе и прилаганата от дружеството ни екологична политика и 

познаването на нормативната база, към   момента на изготвянето на настоящия доклад 

оценявам регулативния   риск като: нисък риск 

Краткосрочните перспективи за икономическата активност в еврозоната и България рязко 

се влошиха и са свързани с висока степен на несигурност. Предизвиканата от COVID-19 

пандемия, която започна в Китай и завладя целия свят , води до значително негативно 

сътресение, което поне в краткосрочен план се очаква да има силно отрицателно 

въздействие върху икономическата активност в България и еврозоната, засягайки както 

търсенето, така и предлагането. Влошаването на икономическата активност в Китай и в 

други засегнати държави обуславя по-слаб прираст на износа от еврозоната и нарушения в 

световните вериги на доставки. Очаква се неотдавнашните резки корекции на световните 

фондови пазари да доведат до спад в доверието на потребителите и на бизнеса. Освен това 

строгите мерки за овладяване на разпространението на вируса ще окажат отрицателно 



въздействие върху предлагането в икономиката и ще имат значителни негативни 

последици за търсенето, като определени отрасли ще бъдат по-засегнати от други 

(например туризмът, транспортът, развлекателните и културните услуги). 

На този етап е много трудно да се оцени пълното въздействие на сътресението, 

предизвикано от COVID-19. Ръководството на дружеството счита, че пандемията е с 

глобално влияние и е възможно в определени аспекти да сериозно да засегне дейността на 

дружеството и през  2022 година. Основните рискове са свързани с нарушаване на 

веригите на доставки, както и възможното понижено търсене в краткосрочен план. 

Ръководството на дружеството счита, че през следващите финансови години /след 2021 г/ 

може да бъде има съществена несигурност за  принципа за действащо предприятие, върху 

който се изготвят финансовите отчети на дружеството. 

 

            

 

 

 

 

Дата: 24.03.2022г. 

 

 

Счетоводител: ………………   Изп.директор: ……………….. 
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