
MOTLIBI4PAH AOI{JrAA

ro r r. 114a, a"'r. 1 or 3IIIUK r .ilr. 33 or HapeA6a Ns 2 or 9 uoeunpu 20Zl r. za
[bpBoHaqa!'rHo 14 flocJrerBarqo pa3KpuBaue Ha uurfopuaqnr upu ny6lu.ruo flpeAnaraHe Ha

IIEHHII KHIIXA I,I AOIIYCKAHE HA IIEHHI,I KHI,IXA AO TSPrOBI,I' HA PEryN}IPAH NA3AP

ua Ctaema na dupexmopume na ,rCauHexo*trutexc Huxonoeo,, AI

Oruocno: Ycrosr4sra u qelecro6paanocrra Ha cAeJrKa rro 'rn. 114, aa. 1,r. 1,6yrna,,a,.
or 3arosa :a ny6luvuo npeAJraraHe Ha rIeHHr.r xnuNa (,,3IIIII{K,.),
Ll3pa3rBarqa ce B cKJrrorIBaHe Ha AoroBop 3a rroKylKo-[poAax6a Ha HeABrrxrrM
uMor or ,,Cnuuerounlexc Huxoroso" A.{ (,flpyxecrroro..) c [oreHurraJreH
KylyBaq, xoxT o 4a 6t4e rrpeanoxeHa sa ogo6peur.re Ha r.r3BaHpeAHo 3aceaaHr.re

sa o6rqoro cl6panue Ha aKrlr.rouepure (,,OCA') ua .{pyxecrnoro

HacTorqrErr MorItBLrpaH .qoKnaa e rr3rorBeH B r43[lJlHeHrre Ha LI3ucKBaHusra n flpu
crra3BaHe ua pasnope46ure Ha rur. 114a, al. 1 3nnl_lK u .ur. 33 or Hape46a Ns 2 or 09
HoeMBpr,r, 2021 r. 3a [6pBoHar{arHo r{ [ocJrelBarrlo pa3Kpr.rBane na unQoplraqur lpr.r
ny6auuuo fipeAnaraHe Ha rIeHHI4 KHr,Ixa u AolycKaHe Ha qeHHI4 KHrrxa Ao rbproBr4, Ha
perynprpan ua:ap (,,Hapea6a J\b 2"). Ipeg OCA rpeAcraBrMe Hacrorulu, Morunupau
Aox;raa 3a qeleclo6pa.rnocrra u ycroBr.rrra Ha rroreurlraJrHa cAer(a ua ,.{pyxecrnoro,
loKpr,rBiuqa r.r3r.rcxBarrr.sra sa ql. 1 14, ar. 1, r. 1, 6. ,,a,. 3IIIIIK H csArpxaua qrnara
orHocr.rMa un$opuaqu.a orHocHo ycroBr.rrra u qelecso6paluocrra Ha caeJrKara, r.r3pa3rBarqa

ce B cKjrroqBaHe Ha .qoroBop 3a rroKynr{o-flpolax6a sa HeABrrxr,rM rrMor Mex.qy ,{pyxec.rnoro
(xaro upo4anau) u norenqua:reH (ynyBarr. Tosz aoKna,q e r.r3torBeH rr flpaer or Cr,nera na
AxperTopr,rre (,,C!") Ha.{pyxecrnoro Ha 3aceAaHr.re, npoBe.qeHo sa 10.02.2023 r. c
yqacrr.rero Ha Bcr.rrrKr.r rrJreHoBe na C!. I_{eara Ha Hacrorulr4q .qoruraA e Aa 3ano3Hae
aKqr.roHepr.rre B ApyxecrBoro cbc clqecrBeHure ycJroBr.r, u qelecto6pauocrra Ha cAeJrKa

no .rr. 114, a;r. 1, r. 1, 6. ,,a" 3IIIIIIK, c onreA B3eMaHe aa au$opnupauo perreHrre or OCA
3a oBJracrrBaHe na c.{ u flpeacrasr4TeJrr.rre ua .{pyNecreoro aa peaJrr.r3upar ra3z caenKa.
9pes nacroxqra, AoKnaA rrJreHoBere ua C.( cvarar, qe ce oc,ryprBa Maxcr.rMa.JrHa

lpo3parrHocr r,r f,cHora 3a [peacrorrqara cAeJrKa. Cr,r:racno ujr. 33, a:r. 1 or Hape46a ],{!r 2
rosu Morlronparr ,qorura.u cneABa Aa c6.4t,pxa ofl]rcaHr,re Ha npeAnoxeHara cAeJlr(a,

BKjrroqr.rreJrHo uefinur npe4lrer, crofiuocr, B r{rfi rroJr3a ce r43BbpuBa cAeJrKara n Ipyrr4Te
crrlecrBeHrr eJreMeHTu, neo6xo4uulr, 3a aa e [r,JrHa r.rHrfopuaquara u Aa He e rroaBexAar(a.

Cruaoro q,r. 114a, aa. 1 3IIIIIIK, Hacrortqlrrr Aoxrraa Ha C.{ na ,{pyxecrBoro e
rlacr or Marepr,rzlJruTe rro ,EHeBHn, peA Ha npeAcrosuloro u3B6Hperuro O6rqo cr6panue na
aKrlrroHepr.rTe.



Pasnopeg6ara ua q,r. 33 or Hape,q6a J',1! 2 sa.qrrxaBa C,{.qa nrrrovu n Morlrrupanra
Ao(naA Ao OCA na ny6anvuoro ApyxecrBo saii-ua:rro cle4uara uurfopuaqur:

1. onNcanne Ha rrpeAJroxeHara cAeJrKa, BKlrroqrrerHo uefinua npeguer, c.roiinocr,
B qE' rroJBa ce rBBSprxBa cAeJrKaTa u apytrrTe cbrqecTBeHr,r eJreMeHTrr,

neo6xo4uur.r, 3a Aa e ntJrHa r.ru(f oprr.raqu.rra u Aa He e rroABexlaqa;
2. t ctrytatre no. . 114, aa.6 3IIII-{K (cAelxr,r, B pe3ylrrar Ha Kouro .qpyxecrBoro

rlpexBbpJlff axrurn) - olprcaHr4e Ha cAeJrKI4Te c [ocoqBaHe 3a Bcqxa or cAeJIKLITe

Ha [pe,4Mera, crofinoc:r, a ra B qr4q [or3a e u3BbprrreHa;

3. uuero, cr,orBerHo HalrMeHoBaHuero, Ha crpaHara rlo cAeJrrara; 3a CAeJIKL crc
3arrHTepecoBaHr.r Jrr4rla, cloTBeTHo c yqacTr,re Ha 3ar4HTepecoBaHl nfiqa - rrMeHaTa,

cboTBeTHo HzMMeHOBaHrrqTa, Ha JrIIrIaTa, (OrrTO Ca 3ar4HTepeCOBaHL Jlr{qa no IUr.

114, a:t. 7 3IIIIIK (3aunrepeconauv r ua ca qrreuoBere Ha CA, nurlara -
npe.4craBr{TeJrr.r ua ,{pyxecrnoro, HeroBr,rrr npoKypncr (axo nrraa rarr,n), mtqa,
Kor4To [pr(o r/u:ru ueupexo fipr.rrexaBar safi-ualro 25 sa qo or uracoBere B

o6rqoro cr,6pauue Ha ApyxecrBoro rrJrrr ro xourpolupar), HopMarr,rBHoro

ocHoBaHr4e r.r pa3.,rcHeHrre Ha [p]Hr.rHr.rTe, flopaAr, (ot4To c6ulrrTe ca

3aLIHTepeCOBaH14 nr{qa;

4. ornocHo cAeJrxrr cbc 3arrHTepecoBaHlr JIItqa - na3apEara orleur(a Ha cAeJrrara
no u:r. 1 14a, ar. 6 3IIIIIK;

5. npr.r c4elxlr c yqacrr4e Ha 3arrHTepecoBaH rrJreH ua C,{ - nocoqBaHe, qe e crrrBeHa

3a6paHara ro q,'r. 114a, ar. 2 3IIII-{K;
6. onucanlre Ha rrrcoHoMlrrlecrara rr3roAa ua ly6:rr,rvuoro ApyxecrBo or

IIpeaJroxeHaTa caenKa.

Axo onosecrssaHero sa onpeAeJreHrr AaHHr4 3a caeJrKara 6u uor.no Aa AoBeAe ao
ctqecrBeulr BpeAI{ 3a rry6:ru.ruoro ApyxecrBo, Te3r,r AaHHr.r He ce BK;rroqBar B AoKna,qa Ha

yflpaBurenHr,r, oprau. B Morzor.rpanar AoruraA Ha C.( ne ce pa3xprrBa HacperrlHrra crpaHa

- rryrryBaq, mfi xaro roga 6n MorJro Aa AoBeAe Ao HacrtflBaue Ha ctrrlecrBeHr.r BpeAH 3a

.{pyNecrnoro. fla:aprr Ha rtproBcrr.r HeABrrxrrMr,r HMorrr B crpauara e MHoro KoHKypeHTeH

r,r BoJrarr.rJreH. Axo nauMenosaHr.rero Ha (ynyBaqa 6r,4e pasrpuro rrpe,qlt [IeHara Aa 66ae
nJrareua, a cAeJrrara - octlllecrBeHa, rona 6u Morno Aa AoBeAe Ao ocyermaHero r) or
KoHKypeHTHlr o<fepenru ulutru o'r ue4o6pocrrecrnlr 4eficrnur Ha rperr.r crpaHrl.

florenqua,rnrlrr KynyBaq c6rqo HacrorBa 3a 3arra3BaHero Ha rrAeHTr4qHocrra My Karo

[oBepurenHa rtproBcxa unrfopuaqzx. B npoexra Ha flpeABap]rreleu goronop, rofiro
npeAcrol Aa 6tAe cKJrroqeH, rro HacrotBaHe Ha KynyBaqa HMa BKJIIoqeHa Knay3a 3a

3ana3BaHe na rou<pugeuqailnHocr Ao cKrrorrBaHero Ha ol(oHqarenHrrq AoroBop nr,n tfoprr.rara

Ha HorapuaneH arr. Hapyuraaauero Ha ra3r.r (nay3a 614 [o3BoJrr4JIo Ha u3rrpaBHara crpaHa .qa

nolrcKa Heycrofixa. Kr,lr MoMeHra e .qocrartqHo C.{ qa samu, qe KynyBaqbr He e

3arrHTepecoBaHo Jrrrue ro cMncbJ.ra ua u,r. 114, a,r. 7 3IIfII|K. Ho npu ycnoBr.re, rre

cAenKara flpeBlrflraBa HopMarr.rBHo o[peAeneHr4, flpar rto .{r. 114, aa.l, r.1, 6yrna "a"
3IIIIIIK, sa saronocro6pa:iHoro cx;rrotrBaHe Ha AoroBopa 3a flo(ynro-npoAaN6a caeAsa Aa e

Hiurfiqe u3pr4rrHo [peaBapr4TeJrHo oBJracTrBaHe Ha cGBeTa Ha ar.rpeKTopr.rTe qpe3 B3eMaHe Ha

perxeuue or OCA na.{pyxecrnoro. Paanope46ara Ha tr;reH 1 14, a1.1, r.1, 6yrna,,a" 3IIIIIIK
:a6pau.sna Ha Jrrrrlara, Kor,rro ynpaBJrrBar r.r npeAcraBirrBar uy6:ru.rHo ApyxecrBo!
BKJTTOqUTeJTHO nr{rlaTa - [peAcTaBr.rTenn Ha ropxAxqecKo Jrr{qe, KoeTo e qJreH Ha ylpaBI.ITeJIeH



opraH Ha ny6nuqHoro ApyxecrBo, 6es Aa 6rrar r,r3pr.rqHo oBJracreHu 3a roBa or OCA na

flpyxec,no, Aa u3B6prxBar cAeJrKn, B pe3yJrrar Ha Kor.rro ApyxecrBoro npugo6raa,
npexBBpJrr, florryqaBa r]nu npeAocraB, 3a noJBBaHe rrJrr.r Karo o6ere.{eHr4e rroA Ka(Baro r.r Aa
e OopMa arcruBrr Ha o6qa crofiHocr HaA eAHa rpera or no-Hucxara crofiuocr sa
aKTItBrrre cr,rJracHo rrocJreAHltTe ABa u3forBeHll cqeroBoAHIl 6a,ranca Ha ApyxecrBoro,
rloue earrH or Kouro e oAnrupaH, r.r Kor4To ca pa3xpr.rrr.t ny6:ruuno rro peAa aa.rr. l00r
3IIfIUK. C:rea nposeAenufl, arar,n3 C.{ ycrauoalr, qe cnprMo (oHKperHara caeJrKa 3a

clUlorrBaHe Ha AotoBop 3a [oKyrrKo-npo,(tD(6a Ha HeABHxlIMlr uuoru, co6craeuocr Ha

.{pyxecrroro, e [prrJroxr.rM rrpartT Haa l/3 or no-nucrara crofiuoct Ha axTr4Br.rre ctrJ]acHo
locJreAHr.rre ABa u3torBeHr,r crreroBoAHu 6utauca Ha ApyxecrBoro, rroHe eAr4H or Korlro e

oAI,IrI.rpaH, rr Kor.rro ca pa3rp rrr ny6nrvuo [o peAa ua qn. 1001 3II[IIK. Orrerure, ron.ro
rqe 66.qar B3errr rrpeABrlu 3a rreJrrrre Ha r,r3qr.rcrrBauero Ha ro3r,r npar ca: (i) noclegnurr
oAIrrI.IpaH roAxrrreu rpzuancon orqer Ha ly6:ruvuoro ApyxecrBo rc.su 31.12.2021 r.,
rlpeAcraBeH na K<DH u o6uec'rnenocrra Ha Aara 01.04.2022 r,, u (ii) cverooo4nrarr 6alauc
xrll 30.09.2022 r., Kofiro ce orHac, 3a rperoro rpr,Meceque sa 2022 r. Ir e pasKprrr
ny6ru.ruo ro pe4a Ha qn. 1001 3IIIIUK sa mra 31.10.2022 r.

Ero rarqo, B Lr3rr:bnHeHl{e Ha 3a(oHoBr.rre LI3EcKBaHus na .ra. 1 14, ql. 1 14a, an. 1 , r. 1,

6. ,,a" 3nfII-{K u q,r. 33 Hapeg6a J'{b 2, npe4crarrMe rper OCA nacroqqur Morunupau
AororaA 3a qeJrecbo6pa3Hoctra u ycJroBr.rrra Ha cAeJrKr.rre no .r,r. 1 14, al. 1 3IIII IK -
cxlrroqBaHe Ha .4oroBop 3a [oKyrrxo-[poAaN6a na HeABlrxr.rM]r uuoru, roftro onucna
c:bulecrBeHl{Te ycJroBLL Ito cleJrKara, Bxllloqr.rreJrHo cpoK, crpaHf, npeAMer. crofiuocr u gp.,
c6rJlacHo HopMaTIrBHlrTe I{3rCKBasHc-

L OIIICAHIIE HA TIPEAJIOXEHATA CAEJIKA, B(IIOTIUTEIHO
HEIHI,Ifl TIPEAMET, CToiIHoCT, BITIII, tIoJI3A CE TI3BbPIIIBA CAEJIKATA
I{ APYII4TE CbIIIECTBEHI,I EJIEMEHTI{, HEOBXOAI,IMII, 3A AA E TIbJIHA
I{HOOPMAIII,IflTA II AA HE E IOABEXAAIIIA (u.n. 33, a.r. 1, r. 1 or Hapes6a J\ir

2)

IPEAMET HA CIEJIKATA:
Crnerr,r Ha Ar,rpeKTopure rrpeAnata na o6uloro cr,6pauue Ha arulr,rouepuTe B

,,Cnunexounlerc Hlrxo:toso" A,{ - uy6:rz'rHo ApyxecrBo, Aa fipreMe peureHr.re 3a

oBJracrrBaue Ha rrJreHoBere ra C.{ ua .{pyxecrnoro (u n vacruocr ua I,Ignuxr.rre.nsut
aupexrop) ,qa crJrroqar AoroBop 3a nor<yrrI<o-[pogaN6a, no cvJrara Ha xofiro flpyNecrroro
aa [pexBspnx Ha [oTeHrlr{anHr.r, KyIIyBaq cpeuy cyMa B pa3Mep, ou}rcaH no-AoJry,
co6crnegoctta grpxy cJleaulrre HeABr,IxLIMu IlMorrr:

1) Iloseruleu rrMor c KaAacrpa,reu ugeHrur[uxarop 51679.190.110, o6lacr Pyce, o6qlrua
Pyce, c. Hurolono, u. JII{IIATA, sug co6crn.9acrua, c u:rou: 91550 rn. u, r"pafiuo
lpeAHa3uarreur.re Ha repuroplrrra: Vp6auu:upana, HaqaH ua rpaiuo norssaue: 3a
croraqcru ABop, crap uouep 190001, 190002, 190003, 190004, 190005, 190006, 190007,
190008, 190009, 190010, 3anone4:a o4o6penue sa KKKP )lb P.4- 18-887/30.03.2018 r. ua
I43IIbJIHI4TEJIEH AI'IPEKTOP HA A|KK, rprr c6cearr: 51679.89.14, 51679.94.99,
5t679.94.352, 51679.190,107, 51679.190.t06, 51679.101.tt7, 51679.101.116,



51679.190.109, 51679.89.111, geAno c x3rpaAeHr.rre B c6rrlu, crpaAr{, Karoo cJreABa:

1. C.prau c KaAac'rparreu uqeurutfurarop 51679.190.1 10.51, c nloq 478 rs. .r,

flpe.qHa3Haqeu[e: CercrocrouancKa crpaAa;

2. Crpuou c KaaacrprrrreH rgenru$nxarop 51679.190.110.50, c nnorq 424 r<t. u,
lpeAHa3Haqeur.re: Celcrocrouancxa crpa,qa;

3. Crpaga c r(aAacrparreH u4enru([urarop 51679.190.110.49, c nloul 100 ru. ru,

[peAna3raqeHue: CKra,uoBa 6a3a, cKJraA;

4. C.puau c Ka.qacrpirrreH u4enru$urarop 51679.190.110.48, c n.norq 12 xn. rrl,

[pe.qua3Haqeurre: Crpaga sa noAocna6,4qsaHe tluttu xauurutzulut ;

5. C.puau c KagacrpaneH rageurr.rrf r.rrarop 51679.190.110.47, c nnoq 78 r<r. r*1,

npeAHa3r{aqeHr.re: CrpaAa :a noAocna6A-ssaue ul utu xaualuzwlut ;

6. Crpaaa c KaAacrpaneH uaenrulbararop 51679.190.110.46, c n;rorq 252 xs. u,
rrpelua3Haqeurre: Crpaaa 3a eHeprolpon3BoAcrBo;

7. Crpaaa c KaaacrpaneH u4enrur[r.rrarop 51679.190.110.45, c nloul 58 xn. rrl,

lpeAH&iHarreHue: CelcrocronaHcxa crpaAa;

8. Crpaaa c Ka.qacrp{rneH u4eururf r.rrarop 51679.190.110.44, c nnoq 999 rs. Nr,

flpe.qHa3Haqeuue: Xaurap, Ae[o, rapiur(;

9. Crpaga c KaAacrpurneu z4eurr.r$urarop 51679.190.110.43, c n:roq 108 xr. u,
npeaHa3HarreHue : Ilpouuru:reua crpa,4a;

10. Crpaaa c (aAacrpa,'reH lrgenrurplrxarop 51679.190.110.42, c nnorl 125 rs. r*.r,

rrpeAHa3HaqeHr.re : CercKocrortaHcKa crpaAa;

11. Crpa4a c (aAacrpa!'reH ugeurnrfuxarop 51679.190.110.41, c nloul 391 xg. rra,

lpeAHa3HaqeHr.re: Crpa.{a sa o6ruecrBeHo xpaHeHe;

12, Crpata c KaracrpaJreH useuru([urarop 51679.190.110.40, c n:rorq 499 xg. ru,

npeaHa3HaqeHue : flpouuur:reua crpaAa;

13. Crpaaa c (aAacrprureH ra4euru$rar<arop 51679.190.110.39, c nlou 531 xs. M,

npeAua3uaqeur.re: IpoMr.rmneHa crpaAa;

14. Crpaaa c KaAacrpaneH lrgenrurf urarop 51679.190.1 10.38, c nlort 71 rn. rr,r,

npeAHa3HaqeHrre: Crpa,4a :a rtproru.r;
15. Crpaaa c KaAacrpirneH ra4enrut[urarop 51679.190.110.37, c n.roq 159 Ks. Na,

npeAHa3HaqeHae: CercKocro[aHcKa crpaAa;

16. Crpana c KaAacrpaneH u4eururpurarop 51679.190.110.36, c urou 517 Ks. a,

npeAua3Haqeuue: CercKocronauc(a crpaAa;

17. Crpa,qa c KaAacrprrrreH ugenrlr$urarop 51679.190.1 10.35, c nlolr1 54 rn. u,
npeAua3HaqeHr,re: CencrocronaHc(a crpaAa;

18. Crpaaa c KagacrpirneH u4euru(f r.rrarop 51679.190.1 10.34, c n.:roq 31 xa. rrl,

rrpeaHa3HaqeHrre: Crpaga sa 6uroBr,r ycJryru;

19. Crpaaa c KaAacrpaneu r.r4enrurpuxarop 51679.190.110.33, c nnorq 381 ra. u,
lpeAHa3HaqeHHe: Ce:rcrocronascKa crpaAa;

20. Crpaaa c KaAacrpanen r.rgenra<f r.rxarop 51679.190.1 10.32, c nrroul 819 xe. N{,

npeAHa3HarreHr,re: CencrocronaHcr(a crpaaa;

21. Crpa,aa c KaAacrpaneH n4euru$urarop 51679.190.110.31, c uoul 55 xs. 
^.r,

lpeAHa3Haqeur,re: Crpa,ua :a euepronporr3BoAcrBo;



22. Crpa.w c KaAacrparreH aaeurulbuxarop 51679.190.110.30, c nlorq 881 rs. Na,

lrpeAHa:iHaqeHlre : Cencr<ocronancKa crpaAa;
23, Crpaga c KaAacrpurneH u4enrurfar<arop 51679.190.110.29, c nrrorq 881 r<s. N.{,

lpe.qHa3HaqeHue: CelcrocronaHcr(a ctpa,(a;

24. Crpaaa c KaaacrpaJreH u,qenrlrrf urarop 51679.190.110.28, c n:roul 819 rs. Nr,

[perHa3Hatreuue: CercxocrouaHcKa crpaAa;

25. Crpana c Ka.uacrpaJren ugexruSr.rrarop 51679.190.110.27, c n:rour 819 r<s. v,
[peaHa3HaqeHr.re: Ce:rcxocronaHcra ctpaaa;

26. Crpaaa c (aAacrp:rneH ngenruQurarop 51679.190.110.26, c u:rou 635 rs. Nr,

[peAHa3HarreHr.re: CelcrocrouaHcra crpaAa;
27. Crpata c Ka.qacrpaneH u4eurnifurarop 51679.190.110.25, c nnorq 22 xs. u,

npeAua3Harreui e: Crpa.{a :a 6uroBr.r ycnyru;
28. Crpaaa c Ka,qacrparreH rzgenrr.rrpura'rop 51679.190.110.24, c n:roq 14 rs. Nr,

[peAua3HarreHr-te: CeacrocT onaucKa crpaAa;

29. Crpaaa c KaAacrparreH u4eu,uQuxarop 51679.190.110.23, c uour 571 rn. u,
rtpeAHa3Har{eHr.re : CelcrocronascKa crpaAa

30. Crpa,aa c xaaacrparrerr ngeururfurarop 51679.190.110.22, c nlorrt: 910 rn. rra,

lpe,qHa3HaqeHr.re: CelcrocronaacKa crpa,ua;

31. Crpaaa c Ka,qacrpaneu ugeurut[urarop 51679.190.110.21, c uaoul: 977 Ke. u,
[peaHa3Harreur.re: Ce:rcrocrouaHcxa crpaAa;

32. Crpaaa c r(aAacrpaneH ugeura$uxarop 51679.190.110.20, c nlorq: 922 rs. u,
lpeaHa3HaqeHr.re: Celcxocrouarrcxa ctpaaa;

33. Crpaaa c KaaacrpriJreu ugeuru<furarop 51679.190.110.19, c nlorq: 959 rs. Nr,

lpeAHa3HarreHr,re: CelcrocT ouancKa crpaAa;

34. Crpaaa c KagacrpirneH u4euT urpr.rxarop 51679.190.110.18, c uoul: 813 re. 
^,r,

npe.qHa3HaqeHrre : CelcxocronancKa ctpaAa;
35, Crpaaa c KaAacrpa.neH r.raeHrr(br.rKarop 51679.190.1 10.17, c nlroul: 813 rn. u,

[pe4Ha3uaqeHrre: CelcroctolaucKa clpaga;
36. Crpaaa c (a.qacrpaJreH ugeururlurarop 51679.190.110.16, c nnorq: 146 xs. Nr,

EpeAHa3Harreur.re: Crpa.qa 3a eHeprolpor.r3BoAcrBo;

37. Crpaaa c KaaacrpiureH ugeurr.rrplrxarop 51679.190.110.15, c uoq: 913 rn. u,
[peAua3Haqeaue: CencxocronascKa crpa.qa;

38. Crpaaa c raAacrparreH z4eum(pr.rra.rop 51679.190.1 10.14, c u:rou1: 913 rn. lr,
rrpeAHa3HaqeHr.re : Celcrocronar{cKa crpaAa;

39. Crpaqa c Ka.qacrpaneu ugeurulpurarop 51679.190.110.13, c nloul: 888 rn. u,
lpeAua3uaqeHr.re: CelcrocronaHcKa crpaAa;

40. Crpaaa c (aAacrp:rJreH r.rgenrur[uxarop 51679.190.110.12, c naoru: 888 rn. u,
rrpeAHa3uaqeHr.re: CelcxocronancKa clpaAa;

41. Crpa,qa c KaAacrparreH ugeurutfraxarop 51679.190.110.11, c rnorq: 888 xs. 
^,r,[peAua3uarreHr.re: CelcrocT onascxa crpa.qa;

42, Crpata c (aaacrpaJrer{ u4enrr.rrf uxar:op 51679.190.110.10, c uoul: 888 xn. pr,

rtpeAHa3HarreHue : CelcrocronaucKa crpaaa;
43. Crpa,qa c KaAacrparreH uqenru([urarop 51679.190.1 10.9, c nrrorq: 466 xs. ra,

npeAHa!:iHaqeHlre: Xaurap, aeno, rapax;



44. Crpaaa c KaaacrparreH u4en'rurpuxarop 51679.190.110.8, c rnoq: 585 re. N,r,

flpe.{Ha3uarreHfi e: Cencrocronaucr(a crpa.4a;

45. Crpa,qa c r(aAacrpaJreH ugeururluxarop 51679 .190 .110 .7, c rnorq: 115 Ks. Na,

rrpeAHa3HaqeHne: CelcrocronaHcKa crpaAa;

46, Crpaaa c KaAacrparreH ugeururfurarop 51679.190.1 10.6, c rJrotu: 563 rs. Nr,

rtpeAHa3HarleHt.re: CelcrocronaHcxa crpa.qa;

47. Crparc c (aAacrpaIreH rageuru<fnxarop 51679.190.110.5, c flnoq: 563 xn. u,
lpeaHa3HaqeHr{e: CeacxocroraHcr€ crpaaa;

48. Crpaaa c KaAacrpaneH r.r4eu'ru$uxarop 51679.190.110.4, c rrrou: 563 rs. N,r,

rrpeAHa3uaqeur,re: CencrocronaHcr(a crpala;
49. Crpaaa c KaAacrp.ureu u4eurr.rrf urarop 51679.190.1 10.3, c rnoq: 585 r<s. N{,

lpeAHa3HaqeHI.Ie: Celcxocronancxa crpaAa;

50. Crpaaa c KaaacrpirneH u4enru<purarop 51679.190.110.2, c rJror{: 550 rr. u,
npeAua3HaqeHr.re: CencrocronaHc(a crpaAa;

51. Crpaaa c KaAacrpaJreH u4eururfuxarop 51679.190.110.1, c rnoq: 550 rs. N{,

[peAHa3HaqeHr,re: CercKocrolascKa crpaAa.

2) lloseu,ren rrMor c r(aAacrpa.neu ugeHru{urarop 51679.101.122, o6rre,ce Pyce, o6rqana
Pyce, c. Huronono, u. JII{IIATA, ru.4 co6cre. 9acrua, na4 repr.rropn, 3erraegelcra, HTII 3a

Apyr BlrA rpolr3BoAcrBeH, cKJraaoB o6exr, ruorq 29778 rB,. M, crap uorrlep 000122, upr.r

caceaI.I

51679.101.116; 51679.101.118; 51679.101.120; 51679.101.121; 51679.102.744;

5863'1.20.19.. 58637.20.68, ctrrracHo 3anoseA sa o4o6peune na KKKP }lb PA-I8-
887/30.03.2018 r. na I43fIIbJIHI4TEJIEH AI4PEKTOP HA AIKK, BeaHo c n3rpa,qeur{re B

c6rrlu, crpaan, KaKTo cJreABa:

1. Crpaaa c KaAacrparreH rlgeururf urarop 51679.101.122.1, o6:racr Pyce, o6rqlrna Pyce,

c. Hrarorono, nu4 co6crn. 9acrsa o6llecrBeHrl opraHr.Barlau, $yuxq. npe4n. Crpaaa
:a nogoura64anase uluttu KaHirnr.r3arlur, 6pofi eT axr.r 1,:acrpoena utrorq 297 xs. Na,

2. Crpaaa c Kaaacrpaneu ugeurr.r$urarop 51679.101.122.2. o6racr Pyce, o6quna Pyce,

c. Hlrxorono, su.q co6crs. {acrna o6rqec'reeHlt opraHfi3arluu, $yuxq. npegu. Crpaaa
:a goAocna6A.rsase t/u:r.tt KaHeurr,r3arllrr, 6pofi eraxra 1, lacrpoeua n.norl 44 rn. rra,

3. Crpaaa c KaaacrpaneH ugeururf rlxarop 51679.101.122.3, o6rracr Pyce, o6qr.tra Pyce,

c. Hr,rKoroBo, su.q co6crs. r{acrna o6ruecrgeHu optaHlr3arlr4u, Qynxq. npegn. Crpa4a
3a eHepro[por.r3BoAcrBo, 6pofi eraxa 1, sacrpoeua ulorq 54 rcn. u,

3) Iloreu,reu uMor c KaAacrpa.nen ngeurur[urcarop 58637.20.68, o6:racr Pyce, o6quua
Pyce, c. Ilpoceua, rrr. IIbPJIEXA, ena co6crs. 9acrna, nz4 repr,rropr{, 3eueae:rcxa, HTll
Yraurer, rrrou 13608 KB. M, crap uouep 000068, rpr4 cbceau 51679.101.1221'

51679.102.744; 51679.102.745; 51679.102.746; 58637.20.19; 58637.20.20; 58637.20.50;

58637.20.51, ctrrracHo 3anonea :a o4o6penre na KKKP }le PA- 18-880/30.03.2018 r. ua

I43IIbJIHI4TEJIEH AI4PEKTOP HA Af KK.

4) Iloreru,ren uMor c KaAacrpa.nen u4enru$nrarop 58637.21.63, o6lacr Pyce, o6rquna
Pyce, c. llpocena, rrl. IIRPJIEXA, aug co6cre. 9acrua, nu4 repr.rropr.r, 3eue4encxa, HTfl



Yraurea, unour 19052 KB. M, crap uor'rep 000063, rpu clceAx 51679.103.752 58637.20.51;
58637 .21 .54; 58637 .21 .57; 58637 .21 .62, cbrrracHo 3anoner sa o.uo6penue na KKKp Ne p,,{-

18-880/30.03.2018 r. na I43fIbJIHI4TEnEH AI4PEKTOP HA A|KK.

5) Iloseu.nen uMor c KaAacrpaleu uqenruSuxarop 58637.30.221, o6mcr Pyce, o6quua
Pyce, c. flpoceua, ru. .{XEBEJII,IITA, sua co6crs. gacrua, Br.ra repr.rropr..f,: 3aera or Bo4r.r r4

no4uu o6erru, HTII 3a Apyr Bn.q BoAHo rerrerrve, BoIHa rrJrorq, ctopcxeHrre, nrou 562 xs,
M, crap HoMep 000221, rpr4 c6ceAr{ 58637.30.203, cbrrracHo 3anosea sa o4o6penne na
KKKP Ne Pn-l8-880/30.03.2018 r. na I43IIbJIHI{TEJIEH.{I4PEKTOP HA A|KK.

6) Iloreru.neu rMor c KaAacrpa,ren xgeuruQuxarop 58637.30.223, o6nacr Pyce, o6ur.rsa
Pyce, c. flpoceua, rrr. !XEBEJII4-f,TA, sua co6cm. 9acrna, Br.rA repr.rropxr: 3aera or BoaH r.r

roguu o6exru, HTII 3a apyr Br.rA BoAHo reqeHr.re, BoAHa nnou, gbopbxeHrre, naorq 182 rn.
M, crap HoMep 000223, npn cr,ce4u 58637.30.203, ctnracHo 3aloneA sa ogo6penlre na
KKKP Ns PA-18-880/30.03.2018 r. na II3IIIbJIHI4TEJIEH AI{PEKTOP HA A|KK.

7) Iloreu.ren nuor 58637.54.94, u. ,{XEBE IIVAT A, nug co6crn. {acrua, oz4 reprrropr{r:
3aera or BoAx r.r oogHu o6erru, HTII 3a BoAHocronaHcKo, xuApoMenr{oparr,rBHo

c6opGxenr,re, urorq 1324 KB. M, crap uouep 000094;c. flpoceHa, npu rptr ctcealr
58637.54.92, 58637.54.95, ctrrracHo 3anones PI- 18-880/30.03.2018r. Ha

I43IIbJIHI4TEJIEH AI4PEKTOP HA A|KK, BeaHo c x3rpaAegr.rre B cbutu, crpaau, Kaxro
CJIE,4BA:

1. Crpaaa c (aAacrprrJreH rlgenrrl$uxarop 58637.54.94.1, o6lacr Pyce, o6ulvHa Pyce, c.

flpoceaa, nra4 co6cro. rlacrna o6qecrBeur.r opraHr.r3aur{u, Qyr*rl. [peAH.
flpouuuueua crpa,qa, 6pofi eraxn l, sacrpoeua n:rorq 8 rn. u,

2. Crpaaa c KaAacrparreH ugeururflmarop 58637 .54.94.2, o6:racr Pyce, o6rqana Pyce, c.

Ilpoceua, nr,r4 co6crn. 9acrna o6rqecrBeHu opraHr.r3arluu, r[ynxq. upegH. Crpaga sa
no4ocua64mane ulutlt rcasutusaqua, 6pofi eraxa 1, 3acrpoeHa nJrorq 36 rcn. lr,

3. C.puou c KaAacrpirneH r.r4eururpuxarop 58637.54.94.3, o6aacr Pyce, o6rquna Pyce, c.

flpocena, nu4 co6crn. tlac,na o6rqecrBeHlr opraHr,r3arluu, Qyuru. npe4n. Crpa,ua:a
eHeproflpor.r3Bo,{crno, 6pofi eraxu l,3acrpoeHa rrJrotq 32 rs. M,

4. Crpaaa c KaAacrpiureH ugeHrulpararop 58637.54.94.4, o6nacr Pyce, o6quua Pyce, c.
flpoceua, ua4 co6crn. 9acrua o6rqec,BeHu opraar,r3arluu, $ynrq, npe4u. Crpa4a :a
eHeprolpor.r3BoAcrno, 6pofi eraxa 1, :acrpoena nlorq 4 rn. rr.r,

CTPAHI,I [O CIEJIKATA:

Crpaxu no cAeJl(ara ce flpe,qrara aa 6taar ,,Cruuerouunexc Huxolono" M,
Brlucano n TPPIOJIHI-{ cEIdK 117035708, n xauecrro'ro My Ha rpoAaBaq, or eAHa crpaHa, r.r

loTeHrILIaJIeH KynyBar{, IopUII,IqeC(O JIEIIe, qUeTO Har4MeHOBitHI.Ie Ce 3arra3Ba [OBepLITeJIHO,
ga aa 6rAe as6erHaro HacrllBaHero Ha cbulecrBeHr,r BpeAr.r 3a .(pyNecrso,ro, or .qpyra
cTpaHa.

CTO iiHOCT HA CAI'JIKATA H CI, UIECTBII} I I,I E,TIE NI E Hl. II :



Ilpe4,rara ce [poAaBaqlT ,,Csunexorr.rnnerc Hurolono" A,{ aa flpexBBpnr.r

co6crseHocrra Ha ropeo .rcaHr{Te HeABr.rxrrMu rrMoru rra rtyrtyBaqa 3a cyMa, B pa3Mep Ha

nafi-*ra.nxo 3 000 000 .nn. 6es sx.nroqen ,{,{C. Taau cyMa rqe Ha,{Burrru croftHocrra no .ur.

114, a* 1 , r. l, 6. ,,a" 3IIIIUK, cr,rJracHo 3aKoHoycraHoBeHru npar or no-HltcKara crofinocr
Ha aKTITBI{Te ua uy6ruavuoro ApyxecrBo ctrttacHo nocneAHr.rsr o.qlrrlrpan foArrrrreH

rfuuaucon orrrer Ha ny6ruvuor:o ApyxecrBo xr,u 31.12.2021 r., rpelcraBeH sa K<DH u
o6uecrBeuocrra Ha Aara 0l .04 .2022 r. , u cqeroBoaH us. 6atalu.c rrv, 30 .09 .2022 r. , rofiro ce

orHac, 3a rperoro rpuMeceque sa 2022 r. u e pa3r(pr{r ny6nuuao rro peaa na q-ir. 100r na

lena31.10.2022r.

TIPI4JIOXI{MI{ IIPAIOBE tIO rIJI. ll4, a;l.1, r. 1, 6. ,,a" 3IIIIIK
flparorere no .rr. 1 14, ar. 1, r. 1, 6. ,,a" 3nnUK ce orpe,qersr na 1/3 or fio-HlrcI<ara

crofinocr Ha aKTIrBIrre ct,fllacHo [ocneAHI4Te ABa LBrorBeHIl cqeroBoArr.I 6alauca na

ApyxecrBoro, IIoHe eAI,rH or Kouro e oar.rrupaH, r.r Korrro ca pa3(pr.rrn ny6lu.ruo flo peAa

na.rr. 1001 3nnl-lK. Orve'rlrre, Kor.rro rl1e 6raar n:eru [peABnA 3a qenflre Ha rrlmcJreHuero

Ha ro3rl [par, ca: [ocreAHflsr o,ullTr.rpaH roAurrreH rfr.ruaucou orqer Ha ny6m,rvHoro

ApyxecrBo xru 31.12.2021 r., rpeAcraBeu na K@H Ir o6llec'rseHocrra Ha Aara 01,04.2022
r., KaKTo n cr{eroBoAHr,rrr 6alanc rr,rra 30.09.2022 r,, KoftTo ce orHac.s 3a rperoro
rpr{Meceque sa 2022 r. u e pa3r(pr.rr ny6mvuo rro pe.4a na q.n. 1001 3nnl-lK Ha Aara
31.10.2022 r.

Crr:racno oArrrnpaur4fl cqeroBo.ueH 6alanc sa ny6nu.*roro ApyxecrBo KBM

31.12.2021 r., crofiuocr"ra Ha arrrrBrlre na lpyNecreoro B63:rrr3a sa 4 069 xriJr. JrB.

Cr,macso cqeroBoAHr,rq 6aranc rru 30.09.2022 r., c'rofiuoctra Ha aKTr.rBr4Te Ha

,{pyxecrnoro B63Jrr43a sa 4 240 xr,rJr. JrB. flo-ultcrara crofiuocr no q,r. 1 14, a,r. 1, r. 1, 6. ,,a"
3[nUK ce snsna croiiHocrra no 6alanca rru 31.12.2021 r., Korro e B pa3Mep ua 4 069 xnr.
JIB.

As.tuorcHusta ca orpmeulr r creguara ra6luqa:

Cr,uacno HanpaBeHI{Te E3rrr4creHr4.s, .{pyxecreoro tqe npexBbpJru aKTI.IBLT Ha
crofiuocr, Korro rrle HaAxBbpnlr npara no ql. 114, aa. 1, r. 1, 6. ,,a" 3II[I_{K. C:regonareluo,
a6corrorHa rrpearrocraBKa 3a cxJrroqBaHe Ha caeJrKara e rrpeABaprrreJruoro i ogo6peuue
or OCA na flpyxecrnoro. flpyxecrnoro e nopsquro oueH(a Ha na3apHara cloiinocr na
npoaaBaHrrTe aKTLIBLI, onpeaereHa csrJlacHo oIIeHKa Ha He3aBr.rcrrMr.I oIIeHIITeJII4 no q,r. 5 Or
3arona sa He3aBr.rcr{Mr.rre orleHr{renu. Oqesrara e HanpaBeHa or ,,I4HXEHEPI,IH| CEPBI43
CO@LIA" OO,{ c r<ouraxr v arpec Ha ynpaBneHue: yl. Jlo6eu Kaparenon },(!1, Co$lrr
1000, re:r. 02 9815157;9815167, tfarc 02 9815164, e-mail: office@essbg.com. Crrnacso
orleH(ara, HarrpaBeHa npe3 HoeMBpu 2022 r., rra3apHara crofiuocr Ha npoaaBaHrrre
aKTI|BII, B T.rI. HeABIT)I(HMO H ABI,)I(I|MO IIMyIIIeCTBO KBM AaTaTA Ha OUeHKaTa e
I 905 841 nesa. Cqeroso4nara croiluocr Ha rrpoaaBaHrrre aKrr.rBrr e 757 033.83 ,rega
ctrlracHo rrHBeHTapHara KHr.rra K6M 31.12.2022 r., a ctrJracHo nocJreAHr.rf, oauTnpaH

Cyua ua axTlrBrrre flpar no qa. 1i4, ar. 1, r. 1,

6. ,,a" 3nnl-lK
Ba.naHc rru 31.122021 r. 4 069 xl r. .rrs. 1 356 xr.r:r. ne.

6a.nanc xrr.r 30.09 .2022 r. 4 240 xutr. ns. I 413 xlr:r. :re.



Qr.rnaucon orqer Ha lpyxecrnoro, KofiTo e pa3Kprrr ly6aurno no peAa sa q:r. 100r
3nnUK - ro3r.r or 31.12.2021 r. - e 839 009.10 .nera. fla:apuara rleHa Ha rpexB'prrrHr.rre
a(TuBr,r Aarerr HaAxBEpn cqeroBoAHara crofiHocr Ha fipo,qaBaHrrrg aKTr.rBr,r }l 3aroBa
[a3apHara qeaa rpa6na Aa ce B3eMe [pe.qBr.rA cbrJracHo pa-:nope46ara na.ra. ll4, a,r. 5
3fIfII-lK,3a.qa ce rpeqeHr.r, aarru Ha,qMrrHaBa npara ro qn. I 14, a,r. 1, r. 1, 6. ,,a..3IIIII_{K. Tr
e flo-Br,rcoKa or ro3r.r flpar H cneAoBare:ruo rpx6na 3a,(lJrxrrreJruo perxeur4e na OCA sa
npo4ax6ara ua axrunure.

B TII{fl TIOJI3A CE II3BbPIIIBA CIEJIKATA:
C4e:xara no floKyn(o-rpo4ax6a na HerBr.rxr.iMrr r.rMorr.r e B [oJr3a Kaxro 3a

ny6ruvuoro ApyxecrBo, TaKa r.r 3a HacperrlHara crpaHa - rroreHuuaJreH KylyBaq.
florsara sa .{pyxecTno,o e, qe B pe3ynrar Ha npexB:bpnrHero sa co6crnenocrra

C6IIIOTO Iqe HaManI{ pa3xOAETe CII nO nOAAEpXaHe r.r cToIIaHIIcBaHe Ha I.IMOTT{Te u CfpaAHLrs

ifon4, rarro L AaHtrrHara rexecr. OcseH roBa, flp]rxorr4re or rpo4ax6ara trle r{Mar
6raronpurren elperr cnpruo lpyxecrnoro u HeroBrrre r,rHBecrr.rroprr. Ilorslire sa
loreuu[aJrHru KynyBaq ca cBbp3anrr c Bb3MoxHocrra c6ull4rr Aa r43no.,r3Ba npu4o6urure
aKTI.{BI,I 3a oneparllBHara cu gefiaocr: L 3a LI3IIblIHeHIre Ha 3aJloxeHr4Te cr,r KparKocpoqHrr x
abrrocporrHr,r rIeJIIl B xoaa Ha pa3BllTr4ero Ha ocHoBHara cr{ Aefiuocr.

APYIU CbIIIECTBEHII EJIEMEHTII, HEOBXOAI{MII, 3A AA E TIbJIHA
IIH@OPMAIII4flTA IIAA HE E IOABEXAAIIIA. CPOK HA CIEJIKATA:

flpeg;rara ce AoroBoptT 3a rrpexBbpJrrue ua co6crnenocr.ra Aa ce cx:rroqr.r BbB

rpopuara Ha Horapr.{aJreH aKT c.rre,4 perrreHr.re na OCA r.r B cpox naft-rucuo Ao Kpeur Ha

xaneHAapuara 2023 r. C!, npeanara OCA aa r.rMa npaBoro aa oBnacrrr C.{:a nperonopu no
.{oI!JIHI,ITeJTHI4Te yCnOBr.r.S nO C.qeJrKaTa, cB6p3aEI4 C BpeMeHHOTO IIOJI3BaHe Ha HrKOr4

rroMerrleHru B r.rMorr.rre, npeAMer Ha npo4aN6ara, Karoo 14 c ytoBaprHero Ha cpoK 3a B3eMaHe

r,I npeuacrHe Ha apxr.rBa ua lpyNecrnoro u Ha Apyrrr ,qoxyMeuTr.r rr ABr.rxr,rMrr Berrllr,
flplrua,qJ]exauu na .{pyNecrnoro r.r HaxoArtqu ce Ha Mrcro, Kor,tro He ca npeAMer Ha

caenKaTa.

2. B c.nyvar.rre no.r.n. 114, a.r. 6 3IIIIIIK - orncauue Ha cAeJrmrrre c rocoqBaHe 3a
Bcfxa or cAeJrxr.rre Ha rlpeAMera, c'roftnocrra u B qHfl rroJr3a e [3Bbprrreua:

C4eaxara, npeAnoxeHa :a o4o6peuue or OCA 14 [ocorreua n ro:u Morunupau
AoKJraA, caMocrorreJrHo HaABurraBa rrpara no q:r. 114, an.l, r.1, 6. ,,a.. 3IIIII{K orHocHo
[pexB6pn Hero Ha axTrrBrr. I,lu$oprr,raqrEr.ra orHocHo npeAMera, crpaur.{Te, crofinocrra Ha

cAerKara, B qr, rorr3a e, [paroBere no .ur. 114 3nnl_lK n gp., $urypupa g r. 1 or
Hacrorrurfl Morr.ranpan goxlag.

3. lluero, cr,orBerHo HaltMeuoBaHrrero, Ha crpaHara no cAeJrxara; 3a cAeJrKn cbc
3AMTepeCOBaH[ JIIrqa, C6OTBeTHO C yqacTrre Ha 3aIIHTepecoBaHII JIIlqa - ttMeHaTa,
cborBerHo Ha[MeHoBaHrrqra, Ha JrIrIIara, Koxro ca 3arrHTepecoBaHrr Jrrrqa rro u,r. l14,
a,r,7 3fIfII{K, HopMarr{Bnoro ocHoBaHr{e u pa3scueuue Ha rrp[qrrurrre, nopaAu xotrro
Te ca 3a[HTepecoBaH[ JIIIqa:

Cr:pauu no cAeJrrara ce npe,qJrata qa 6rgar ,,Cnuueroullerc Huxonoao" A!,
BnLIcaHo n TPPIOJIHI{ c El4K 117035708, n ra.recrnoro My Ha npoAaBaq, r.r noreHrr}rrrneH



KylyBaq, rcp[aurrecxo Jruqe, qfieTo Har4MeHoBaHHe ce 3ana3Ba IloBepr.rTenHo, 3a Aa 05Ae

r,r36erHaTo HacTE[BaHeTo Ha cBqecTBeHr.r BpeAn 3a ApyxecTBoTo.
B c4e,nxara He yqacrBar 3aItHTepecoBaHrr Jrflrla.

4. Oruocno caeJrKu ctc 3auHTepecoBaurr Jrrrqa - [a3apHara oueHrca Ha cAeJrxara
no v.n. 114a, ar.6 3IIfIIIK:

CAeaxara, nocoqeHa B ro:lr MorunupaH AoKJraA, ce rnaaurfuqlrpa Karo cAenKa no qJr.

1 1 4, a.n . 1 , r . 1 , 6 . ,,a" 3nnIIK, rrfi raro ce flpexBtpnrr aKTr{Brr Ha ny6:ruvHoro ApyxecrBo
na cr:ofinocr, fio-BlrcoKa or 1/3 or no-Hr,rcKara crofinoc'r Ha aKTr.rBETe c6 racHo nocJreAHr.rre

ABa rr3rorBeHr,r crreroBoAHr,I 6a,ragca Ha .4pyxecrBoro, none eArrH or (oaro e o.ultrl,IpaH, Il
Kor.rro ca pa3Kprrrr.r ny6rravao no peaa na qr. 100r 3nnIIK. flo apryueur or vn. 114a, a,r. 6

3IIfII-{K, He ce u3rrcxBa [3rorBsHe Ha rra3apua orIeHKa, T6ft Karo ra3l cAenr(a He rrola,qa B

o6xsara Ha cAeJr(xre ro vn. 114, aa. 1, r. 1u ar.2 3IIIIUK, B Korrro yqacrBar

3arruTepecoBarr.r Jn4rla, r(axro Lr no qJr. 114, a:t. 1, r. 6 3II[I-{K.

5. IIpn cqe"'rxu c yqacrrle Ha 3a[HTepecoBau trJreH Ha ynpaBnreJreH opraH -
[ocoqBaue, qe e c[a3eHa ra6panara no u.n. 114a, a,r.2 3IIIII{K:

B cAerrara HrMa yrracrue Ha 3ar4HTepecoBaH qJreH Ha ynpaBr4TeJreH opraH Ha

flpyxecrnoro.

6. Onncanne Ha [KoHoMurrecxara u3roAa ua ny6,ru.rxoro ApyxecrBo or
npeAJroxeHaTa caeJrKa :

I4xouol.rNqecxara rr3roAa or cAe;rr(ara c [peAMer noKynKo-npoAaDr6a ua ne.qsr,rxr.rN.{r,

rrMorn 3a ,,Cauuerolruerc Hr.rroroso" A! ce r,rspasrBa B ToBa, qe B pe3ynrar Ha

npexBtpn Hero na co6crseHocrra flpyxecrnoro ule HaManu pru]xoArrre cu no flo,lntpxaHe u
crorraHr,rcBaue Ha lrMorure r{ crpaAHr{, <pou4, raxro u AaHlquara rexecr. Ocreu rona,

flplrxoAr.rre or npogax6ara rqe uMar 6larorpuareu e(berT cnprMo ,.{pyxecreoro r{ HeroBrrre

r.rHBecrr.rropr.r, nonrlmanafirrl ctoftttoctta ua aI.IKBIIAHI{Te My aKTrrBrr.

7. I-le.necro6parHocr Ha npeaJraraHara cAeJrKa:

Br,s ocHosa Ha crurroqeHlts AoroBop 3a [oKy[Ko-[po4ax6a, ,,Caunerounlexc
Huro.loeo" A! ute no:ryrrfi napuqHfi cpeAcrBa, xoraro 6uxa Mornu Aa flocnyxar 3a

@uuancupane Ha Apyra gefinocr, Karo B cr,rrloro BpeMe rIIe HaManx pa3xoAure cil. OceeH

roBa, Ha 19.07.2019 r., cneA r.r3B6prxBaue ua :ra6oparopna npo6a n l4gnarare:na
ra6oparopur ,,Exsoruvnrl s oco6eso onacuu uu$er<qtu" rrn HAHI4BMI4, n ,{pyNecrro.ro
6eure ycraHoseu reHoM Ha urpyca ,,Ar[pzraHcKa qyMa rro cBr.rHere", r.r Ha ocHoBaHr.re Ha

3anoeeA ua I4gnrlsr.rre:rHr4, Ar,rpeKTop na Burapcra areHrlru no 6egonacsocr Ha xpaHrrre, B

clorBercrBlre c pa^anope46ure Ha 6bnrapcKoro u enponeficxoro 3a(oHoAareJrcrBo, 6eue
Ir3BtprIIeHO yMT,pTBrBaHe nO XyMaHeH HaqI{H Ha BCUqKLI Xr.rBOTHr.r B XT.IBOTHOBsAeH O6err -
,,Cnuuexorr.rn:rexc Huxororo", HilMr.rpau ce B c. Huxo,:rono, o6q. Pyce, 06r. Pyce.

floryveuoro o6esqerenrae no vl. 144 3BMA He cborBercrBarrre Ha ra3apuara

Aeficrgur:easocr, Koero .qoBeae ao flopeAr.rqa or Aelra, 3aBeaeHH or .{pyxecrnoro cpeuy
OABX-Pyce, c npeaMer ocrropBaHe na Axr ga o6esrqerenue za yv,petru/yiurlt xuBorHn,
yHr.rqoxeHr.r cypoBr,rHr,r u xpaHu oT xr.rBorr.rHcKr.r Ilpor.r3xo.4, rbypaxu, $ypaxuu cypoBr.rHr.r,
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Qypaxuu Ao6aoru H r.rHBeHTap, H3AaAeH sa 13,09.2019 r. or ,{upercropa sa O6lactra
AIrpe(qE, rro 6e3o[acHocr Ha xpaHHTe - Pyce. Brupexn rre B xoAa Ha cbAe6Hr.rre

rrpolr3BoAcrBa rrpereHrlr4rrre Ha ApyxecrBo cpeuy pa3Mepa Ha o6e3ulereHflero, olpeAeJreH c
o6xarBaHu.[ aKT, 6rxa yBtur(eHu, n rpafina cMerKa floJryqeHara cyMa Karo o6e3rrlereHr.re e

HeAOCTaTbqHa 3a npr,rBexAaHe Ha cBr4HeKoMrrJreKca B cbcTotrHr{e, KoeTo aa oTroBapf, Ha

HoBLITe 3aKoHoByt u3ucrBarl,ag,, KaKTo r4 3a Bt3cragoBrBaHe Ha craaoro, 6es ,ua ce Ha[paB{T
3HaqLITeJIHI.r lo crofi Hocr golr,JrHI,ITeJIHI.t uHBecrIlIII4I,I 3a rlenra.

3AKJIIOqEHIIE: Cr,serar Ha Ar.rperropxre ua,,CnuueroN{uexc H}rxoroso"M
crrura, qe [peAJra.raHara c Hacrorrqus MorunupaH aoKJraA cAenxa e B rrHTepec Ha

ny6ruuuoro ApyxecrBo.

Ct serrr Ha Ar.rpexToprrre rrpeAJrara Ha aKrlr.rouepHre Aa [pueMar perrreHrre 3a

ogo6pmaue Ha cKJIIoqBaHero Ha cAenKara nplr ropenocotreHure ycJloBrlr.

Hacrosufisr Morlroupan gox.nag 6eure [prrer Ha 3aceAaHue ua C{ ua

.(pyxecrnoro, [poBeAeuo ua 5 nryapn 2023 r. ta a.qpeca Ha yrrpaBJreHrre Ha cr,qoro.

9,renoee Ha Cr,Bera rra aupexroDrlre:

1. ..............................,../Pyueu Ilerpoe/

,,...../CleQaH trloplarron/

...,,......../[Iay"rrrna lerrrroea/
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ГОДИШЕН ДОКЛАД  
за дейността на „СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД, село Николово за 

2021г., съгласно чл. 100н, ал.4 т.2 ЗППЦК 

 

I. Обща информация: 

 Настоящият годишен доклад за дейността е съставен на основание чл.32, ал.1, т.2 

и съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и 

допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на 

информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. 

 Дружеството е регистрирано в търговския регистър на Русенски окръжен съд по 

ф.д. № 3669/ 1993 г., том 30, стр. 115, и не е ограничено със срок или други 

ограничителни условия. От 21.03.2008г. “Свинекомплекс Николово”АД е 

пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 

117035708.  Предметът на дейност е: Производство и търговия със свинско месо, 

разплодни и племенни животни, малки прасета и селскостопански животни, месо и 

месни произведения, транспортни, строителни и технологични услуги, търговска 

дейност в страната и чужбина. Дружеството е регистрирано с едностепенна форма на 

управление със Съвет на директорите в състав: Румен Василев Петров – Председател на 

СД, Стефан Асенов Йорданов – член на СД и Мариана Евгениева Киселова – член на СД 

и Изпълнителен директор на дружеството. 

 „Свинекомплекс Николово” АД се управлява от Съвета на директорите и се 

представлява от Изпълнителен директор. 

На проведено на 02.11.2021г. извънредно Общо събрание на акционерите бе 

прието решение за промяна в управителния орган на „Свинекомплекс Николово” АД, 

както следва: г-жа Корнелия Славчева Харитонова бе освободена като член от състава 

на Съвета на директорите, като на нейно място бе избран Румен Василев Петров. 

Промяната на посоченото обстоятелство е вписана в Търговски регистър към Агенция 

по вписванията на 09.11.2021г. Членовете на съвета на директорите не притежават акции 

от капитала на дружеството. 

Адресът на управление на дружеството е село Николово, РБългария, област Русе, 

община Русе, п.к. 7057. 

 Дружеството е с основен капитал в размер на 3 500 000 лева, разпределен в 3 500 

000 броя поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1.00 лева. 

Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 3 500 000. През отчетния 

период няма промяна в размера на собствения капитал на Дружеството. 

На  28.06.2021 г. бе проведено редовното годишно Общо събрание на 

акционерите на Дружеството с уникален идентификационен код на събитието 6SN-

RGMS-20210628, ISIN код на емисията акции на „Свинекомплекс Николово”АД е 

BG1100072013, на което бяха взети решения по следните точки от дневния ред: 

Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2020 година; Приемане 
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на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния 

финансов отчет на Дружеството за 2020г.; Одобряване на одитирания годишен финансов 

отчет на Дружеството за 2020 година; Приемане на решение за разпределяне на 

финансовия резултат за 2020г.; Приемане на отчета на директора за връзки с 

инвеститорите за дейността му през 2020г.; Освобождаване от отговорност членовете на 

Съвета на директорите за дейността им през 2020г.; Приемане на отчета на Одитния 

комитет за дейността му през 2020г.; избор на регистриран одитор за извършване на 

независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. – 

„Финстаб”ООД, рег.№104, представлявано от управителя му – Денислав Велев – 

регистриран одитор с диплом/регистрация № 0651/2009г. към ИДЕС; Приемане 

Програма за корпоративно управление за 2021г. и отчета за корпоративно управление 

през 2020г.; Приема годишния доклад за прилагане на политика за възнагражденията на 

членовете на Съвета на директорите за 2020г. 

 

Материалите за проведеното редовно Общо събрание на акционерите на 

Дружеството, както и решенията, взети от него, са обявени в системата “EXTRI”, 

investor.bg и „е-register” към КФН на 25.05.2021г., и съответно на 30.06.2021г., и всички 

заинтересовани лица имат достъп до тази информация чрез “x3news” и бюлетина на 

investor.bg. 

 

На 02.11.2021г. бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите с 

уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20211102, ISIN код на 

емисията акции на „Свинекомплекс Николово”АД е BG1100072013, на което бяха взети 

решения за извършване на промени в състава на Съвета на директорите на дружеството, 

както и промяна на възнагражденето на членовете на СД за дейността им като такива. 

 

Материалите за проведеното извънредно Общо събрание на акционерите на 

Дружеството, както и решенията, взети от него, са обявени в системата “EXTRI”, 

investor.bg и „е-register” към КФН на 29.09.2021г., и съответно на 03.11.2021г., и всички 

заинтересовани лица имат достъп до тази информация чрез “x3news” и бюлетина на 

investor.bg. 

 

 

 

Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в Общото събрание на 

акционерите на „Свинекомплекс Николово” АД към 31.12.2021 г./Таблица №1/ 

 

Таблица №1 
 

Акционер Брой 

акции 

% Начин на 

участие 

“Вианд” ЕАД 3 416 824 97,624% пряко 

ОБЩО    3 416 824 97,624%  

 

  

 

 



 

 
5 

II. Преглед на дейността на Дружеството през 2021 г. 

 

 През 2021 г. усилията на  ръководството на „Свинекомплекс Николово“ АД са 

насочени основно към възстановяване на материалната база за отглеждане на свине и 

отново населване на комплекса, в който на 19.07.2019 г. след извършване на лабораторна 

проба в Изпитателна лаборатория „Екзотични и особено опасни инфекции” към 

НДНИВМИ  беше установен геном на вируса „африканска чума по свинете”. В тази 

връзка и на основание на Заповед на Изпълнителния директор на Българска агенция по 

безопасност на храните, в съответствие с разпоредбите на българското и европейското 

законодателство бе извършено умъртвяване по хуманен начин на всички животни в 

животновъден обект – Свинекомплекс Николово, намиращ се в с.Николово, общ. Русе, 

обл. Русе.  

 През 2020 г. и 2021 г. Свинекомплекс Николово АД има сключени договори с 

фирми извършващи консултантски, проектантски и строителни дейности. Дружеството 

кандидатства по предвидените в ПРСР 2014-2020 г. мярки с цел да подсигури 

биосигурност и подобрят условията на отглеждане на свинете в стопанството.  

 Участието на дружеството в европейски програми  ще продължава и през 2022 г. 

с цел да се възстанови дейността по отглеждане и угояване на свине. 

 През 2021 г. в „Свинекомплекс Николово“ АД се извършва почистване на 

помещенията за отглеждане на животни, почистване на територията на комплекса от 

храсти и високи треви с цел подготовка на строителни дейности на територията.  

 През 2021г. дружеството осъществява дейност по производство и продажба на 

земеделска продукция. 

 

 За периода от м. Януари 2021 до 31 декември 2021 г. дружеството има  действащи 

сключени договори за отдаване под наем на сграден фонд и моторно превозно средство. 

 

Изплащането на месечните заплати на работниците на дружеството през периода се 

извършва в уговорените срокове.  

 

През  2022 г. усилията на ръководството на дружеството трябва да се насочи главно към 

обновяване на материалната база, извършването на задължителни реконструкции и 

ремонти, както и активна подготовка за възстановяване на дейността си по отглеждане 

на свине. 

 

 

Основни рискове и несигурност: 

 

„Свинекомплекс Николово” АД е изложен на общите рискове, които се отнасят до 

всички стопански субекти в сектора.  

 

    1.Опасност от проникване на заболявания от огнища в района и гранични държави. 

 

    2.Възникване на независещи от човешкият фактор събития, които биха довели до  

финансови щети на дружеството и с оглед на това ръководството на дружеството е 

застраховало голяма част от имуществото.  

 

    3.Епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19. На този етап 

ръководството на предприятието не може да оцени какви биха били евентуалните 
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последици за бранша, но създалата се ситуация носи риск от забавяне на изпълнението 

на инвестиционните намерения на дружеството.  

 

В последните две години и половина сектор свиневъдство е изправен пред 

безпрецедентна криза започнала с настъплението на африканска чума по свинете (АЧС) 

през 2019 г. унищожила 25% от българското свиневъдство, довела до срив в изкупните 

цени на европейския и световните пазари, последвана от пандемията от Covid-19 довела 

до намаление на потреблението, растяща инфлация на всички суровини включително и 

тези за производство на фуражи, електрическа енергия, горива и т.н. 

Зависимостта на България от вноса на свинско месо е около 70% и потиска сериозно 

изкупните ценови равнища на местния пазар по веригата:  търговски вериги –

месопреработвателна промишленост – производители на свине. 

 

Предвид фактите сектора свиневъдство разчита за предприемане на спешни 

икономически мерки  на държавно ниво за спасяване и стабилизиране на сектор 

свиневъдство , които ще стимулират местното производство и ще подобрят 

конкурентоспособността спрямо вносните продукти.  

 

 

 

Изплащането на месечните заплати на колектива бе забавено във връзка с получилата 

се криза с настъпилата бедствена ситуация с откриването на вируса „африканска чума по 

свинете” в дружеството и последвалото умъртвяване по хуманен начин на всички 

прасета. Към момента изплащането на работните заплати се извършва в уговорените 

срокове. Същите са образувани на база основна заплата и разценка за всеки месец за 

достигнати резултати по различни показатели за отделните категории персонал.  

 

През 2022г. усилията на СД и целият колектив трябва да се насочат главно към 

следното: 

- Възстановяване на стадото; 

- Непосредствено наблюдение и проследяване на ситуацията, свързана със заболяването 

„африканска чума по свинете” в регионален и национален мащаб. Очертаване на 

стратегия и план за действие в създалата се ситуация и възстановяване на 

производството в свинекомплекса.  

- Обновяване на материалната база, частични реконструкции и ремонти.  

-Оптимизиране на производството и намаляване на  разходите като цяло; 

 

Породен състав /селекция и репродукция/:  

До откриване на заболяването „африканска чума по свинете” на територията на 

свинефермата се работеше по подобряването на породния състав  и породната структура 

. Целта бе да има почти 100% угоени прасета с изравнени качества по отношение 

дебелина на сланина, процент червено месо и рандеман на трупа. Като част от 

селекцията се обърна все по-голямо внимание на вкусовите качества на месото, 

съобразени с традиционния български вкус. Използваха се програми, чрез които се 

определят основните параметри на търсения продукт. Чрез тях се постига по-бърз 

генетичен прогрес, а от там и по-качествен пазарен продукт. Използваха се разплодници 

от водеща европейска развъдна компания, които отговарят на поставените цели. 
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В репродукцията резултатите бяха насочени към  повече живородени и отбити прасета 

от свиня-майка. 

В изкуственото осеменяване се прилагатха най-добрите  практики. 

Периодично се обновяваха знанията на работещите в сектора,чрез обучение на място и 

чрез лекторски занятия. 

След възстановяване на производството ще продължи да се работи в същата насока. 

 

 

 

Хранене и отглеждане:  

До откриване на заболяването „африканска чума по свинете” на територията на 

свинефермата, храненето на свинете се извършваше с балансирани рецепти при 

осигурени качествени суровини. Отглеждането на свинете в технологични групи бе 

съобразено с изискванията на нормативната уредба.  

  

 

Основни финансови показатели: 

 

Таблица № 3- Общи икономически резултати на дружеството 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ  РЕЗУЛТАТИ 

№ по 

ред 

П о к а з а т е л и Мярка Отчет  2021г. Отчет 2020г. 

1. Общо приходи х.лв. 80 93 

2. Общо разходи х.лв. (565) (635) 

3. Счетоводна загуба за периода х.лв. (485) (542) 

  

 

Приходи:                2021                   2020 
                  хил.лв.         хил.лв.              

  

Нетни приходи от продажба на готова продукция                                             7                            0 

Нетни приходи от продажба на стоки                                 0                            0 
Други приходи в т.ч. приходи от финансирания                                                 73                          93 

 

  Общо :          

                                                                                                                                  80                        93 

                            

 

 

 
Разходи: 

              2021                      2020 

              хил.лв.       хил.лв.              
Разходи за суровини материали                                47                               33 
Разходи за външни услуги                                                                      56                                 44 
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Разходи за амортизации                                              136                               142 

Разходи за персонала                                     250             292 

Разходи за обезценка на финансови активи        4             4 

Други разходи  за дейността            42             104 

Промени в запасите от продукция и незавършено производство      (8)             0 
Финансови разходи                                                                                  38                               16 

Общо                                                 565                         635 

 

 

 

III. Допълнителна информация: 

 
През периода има извършени сделки със свързани лица – с „Вианд”ЕАД, както 

следва:  

- по отдаване под наем на МПС   /Свинекомплекс Николово АД в качеството си на 

наемодател/; 

- по предоставяне на паричен заем с главница  и договорирана  лихва по пазарен 

лихвен процент /Свинекомплекс Николово АД в качеството си на заемател/  

През месец Януари 2021 г., чрез анексиране на договора за паричен заем от 2020 г., 

търговското задължение на Свинекомплекс Николово АД се погасавя и трансформира 

във финансов заем.  

Към 31.12.2021 г. дружеството дължи на „Вианд“ЕАД главница в размер на  1 088  

хил.лв. и лихва в размер на 36 хил.лв. 

 През периода от 01 януари 2021г. до 31 декември  2021г. размерът на полученият 

кредит е в размер на 735 хил.лв.от които 111 хил.лв. е трансформирано задължение по 

фактури за доставка на фураж. 

През 2021г. Свинекомплекс Николово АД е извършило сделки по отдаване под наем 

на собствено МПС в размер на 1 хил.лв.  

По извършените през периода сделки няма необичайни условия и отклонения от 

пазарните цени. 

 

За периода няма заведени извънбалансово сделки. 

 

Участия на „Свинекомплекс Николово” АД в капиталите на други предприятия 

към 31.12.2021 година “Свинекомплекс Николово” АД не притежава участия в 

капиталите на други предприятия. 

 

Няма извършена нова емисия на акции през отчетния период. Номиналната цена на 

1 бр. акция е 1,00 лв. 
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За 2021г. не е е публикувана прогноза за постигане на какъвто и да е финансов 

резултат, поради което не изготвяме анализ на съотношението между него и 

постигнатите резултати.  

 

За 2021г. са изплатени възнаграждения на членове на Съвета на директорите в 

размер на общо 15 278.66 лева, както следва: 

 

 Корнелия Славчева Харитонова –  3 549.09 лв. 

 Стефан Асенов Йорданов – 5 629.57 лв. 

 Мариана Евгениева Киселова – 6 100.00лв. 

 Румен Василев Петров – 0.00лв.  

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на 

дружеството. 

 

Не се осъществява изследователска и развойна дейност. 

 

 При изготвянето на годишния  финансов отчет на дружеството сме се съобразили 

и сме спазили изискванията на Закона за счетоводството и Международните стандарти 

за финансови отчети. Съвета на директорите осъществява превантивен и системен 

контрол при изготвянето на този отчет. 

 

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на 

управление на емитента и на неговата икономическа група. 

 

През отчетния период има висящо дело, заведено от „Свинекомплекс Николово” 

АД срещу ОДБХ-Русе, по оспорване на Акт за обезщетение на умрели/убити животни, 

унищожени суровини и храни от животински произход, фуражи, фуражни суровини, 

фуражни добавки и инвентар, издаден на 13.09.2019 г. от Директора на Областна 

дирекция по безопасност на храните – Русе, като материалния интерес по същото е в 

размер по-голям от 10 на сто от собствения капитал на Дружеството - емитент.  

 

Изпълнение на Програмата за добро корпоративно управление. 

 

 Като цяло дейността през изминалата година съответства на приетата програма за 

корпоративно управление, в това число и на стандартите за добро корпоративно 

управление. 

 

 Дружеството спазва законовите изисквания за разкриване на информация. 

 

Съобразно законоустановените срокове и изисквания информацията се 

предоставя на Комисията за финансов надзор и „БФБ София” АД. 

 

 Своевременно се предоставят материалите за общото събрание на акционерите и 

се осигурява възможност за спазване на правата им при провеждането му. 

 

 Ръководството на дружеството осъществява контрол за спазване на нормативните 

изисквания за търговската дейност на дружеството с оглед изискванията на ЗППЦК. 

Осигурен е независим одит. 
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 Директор за връзки с инвеститорите:  

 

 Делян Любомиров Димов,  

 адрес за кореспонденция: с. Николово, обл. Русе, общ. Русе 

 тел: 0898 654 841 

 

 

 

 Промени в цената на акциите на дружеството 

 

 Всички акции на дружеството се търгуват на „Българска Фондова Борса – София” 

АД, на Неофициален пазар. За периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. няма извършени 

сделки с акции на Дружеството на регулирания пазар, търгуван обем на регулиран пазар 

0 /нула/ лота, оборот на регулиран пазар 0,00 лв., като последната средно-претеглена 

цена на акциите е 3,300 лева към 15.06.2016г. 

 

 Анализ на информацията по Приложение 11 

 

 „Свинекомплекс Николово” АД е с основен капитал в размер на 3 500 000 лева, 

разпределен в 3 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас и с номинална 

стойност 1,00 лева. През отчетния период няма промяна в броя на акциите в обръщение. 

„Свинекомплекс Николово” АД не притежава собствени акции. За последните 5 години 

не са правени съответно апортни вноски в капитала на дружеството. 

 

 За последните три години не са правени промени в емитирания капитал. 

 

 Капиталът на „Свинекомплекс Николово” АД е само в един клас акции: 

обикновени, поименни, безналични акции. Всяка обикновена, поименна, безналична 

акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент 

при разпределяне на печалбата и право на ликвидационен дял в случай на прекратяване 

на дружеството. 

 Съгласно устава на дружеството акциите се прехвърлят свободно, без 

ограничения, по реда на действуващото законодателство относно прехвърлянето на 

безналични акции. 

 

      Няма акции на дружеството, заложени в негова полза от акционери. 

 

В устава не са предвидени преференции за лица при увеличение на капитала, нито са 

емитирани или договаряни опции или друг вид права за закупуване на акции от 

определени лица. 

 

Право на дивидент имат всички акционери. За последните 3 финансови години не са 

разпределяни дивиденти.  

 

На редовното годишно ОСА, проведено на 28.06.2021г. бе взето решение, поради 

причината, че Дружеството е приключило отчетната 2020г. с отрицателен финансов 

резултат, формираната загуба да се отнесе в непокрита загуба от минали години. С 

набраната сума от фонд „Допълнителни резерви“, формирани от отнасянето на печалби 

от минали години, да се покрие част от непокрита загуба от минали години 
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На редовното годишно ОСА, проведено на 28.09.2020г. бе взето решение, поради 

причината, че Дружеството е приключило отчетната 2019г. с отрицателен финансов 

резултат, формираната загуба да се отнесе в непокрита загуба от минали години. 

Остатъкът от неразпределената печалба от 2018 г. да се отнесе в частично покриване на 

непокрита загуба от минали години. 

 

 

 

 

Декларацията за корпоративно управление  

на „Свинекомплекс Николово“АД 
 

„Свинекоплекс Николово“АД разглежда доброто корпоративно управление като 

част от съвременната делова практика, съвкупност от балансирани взаимоотношения 

между Управителните органи на дружеството и всички заинтересовани лица – 

служители, търговски партньори, кредитори на дружеството, потенциални и бъдещи 

инвеститори и обществото като цяло. 

 

 В своята дейност “Свинекомплекс Николово“АД се ръководи от националните 

принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната 

комисия по корпоративно управление. 

 Наред с принципите, носещи препоръчителен характер, “Свинекомплекс 

Николово“АД  установява набор от изисквания за добро корпоративно управление, 

спазването на които е задължително от Съвета на директорите на Дружеството, като за 

целта приема Програма за корпоративно управление на “Свинекомплекс Николово“АД. 

 “Свинекомплекс Николово“АД спазва приетата Програма за корпоративно 

управление и счета, че ефективното прилагане на добрите практики за корпоративно 

управление допринася за устойчив растеж и дългосрочни цели на Дружеството, като и за 

установяване на прозрачни и честни взаимоотношения с всички заинтересовани лица. 

1. Система за вътрешен контрол (информация по чл.100н, ал.8, т.3 от ЗППЦК) 

1.1 Установена е система за вътрешен контрол, целта на която е да защитава 

интересите и правата на акционерите, запазване на активите чрез 

предотвратяване, разкриване и отстраняване на нарушения на 

съществуващите изисквания и техните причини. 

1.2 Системата за вътрешен контрол в дружеството се прилага за постигане на 

стратегически цели, повишаване на оперативната ефективност, 

снижаването на рисковете, осигуряване на надеждността и достоверността 

на отчетността в съответствие с нормативните изисквания. 

1.3 Участниците в системата за вътрешен контрол, които осъществяване 

контролна дейност на различните равнища, са ръководството на 

дружеството и ръководителите на структурните подразделения. 

1.4 Конторолните функции на участниците в системата за вътрешен контрол 

са регламентирани със Заповед и индивидуално определени длъжностни 

характеристики на участниците. 

 

2. Система за управление на риска(информация по чл.100н, ал.8, т.3 от ЗППЦК) 

 

Предметът на дейност на „Свинекомплекс Николово“АД е: производство и 

търговия със свинско месо, разплодни и племенни животни, малки прасета и 
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селскостопански животни, месо и месни произведения, транспортни, строителни и 

технологични услуги, търговска дейност в страната и чужбина.  

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е изложено на различни 

финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, 

риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден 

риск и риск на лихвенообвързани парични потоци. Общото управление на риска е 

фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите 

пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха 

могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се 

идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, 

за да се определят адекватни цени на продукцията, стоките и на привлечения от него 

заемен капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства, правените от 

него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без  да се 

допуска  неоправдана концентрация на даден риск. 

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство  на 

изпълнителния директор и финансовите експерти на дружеството, съгласно политиката, 

определена от Съвета на директорите, който е разработил основните принципи на 

общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните  

процедури за управление на отделните специфични  рискове, като валутен, ценови, 

лихвен, кредитен и ликвиден, и за риска при използването на финансови инструменти. 

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството 

при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при 

управлението на тези рискове. 

 

 Валутен риск 

Оперативната дейност на Дружеството не създава предпоставки за валутен риск 

поради това, че дейността се осъществява на местен пазар. Кредитите  са  в лева и по 

тази причина към настоящия момент в Дружеството не възниква валутен риск от 

експозицията по получени кредити. 

Ценови риск 

Дружеството е изложено на специфичен ценови риск от една страна  за цената на 

основните ни материали, необходими за изхранването на фермата и поддържането на 

добър здравен статус на животните ни, а от друга страна е в условията на непрекъсната 

вътрешна и външна конкуренция, оказваща влияние върху променливата цена на 

кг.живо тегло. Минимизирането на ценовия риск за негативни промени в цените на 

материалите и кг.живо тегло, обект на търговските операции, се постига чрез 

периодичен анализ и обсъждане на договорните отношения за преразглеждане и 

актуализиране на цените спрямо промените на пазара. 

  

  Кредитен риск 

  Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични 

средства (в брой и по банкови сметки) и вземания от клиенти . 

 

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите на дружеството няма да 

бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове  дължимите от 
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тях суми по търговските вземания. Последните са представени в баланса в нетен размер, 

след приспадане на начислените обезценки по вземанията. Ръководството на 

дружеството е определило обичаен кредитен период от 180 дни за своите вземания, 

които имат търговски характер. След 360 дни закъснение вече се счита, че може да има 

индикатори за обезценка. При преценката на събираемостта на вземанията 

ръководството прави анализ на цялата експозиция от всеки контрагент с оглед 

установяване на реалната възможност за събирането им, а не само на ниво просрочени 

индивидуални вземания от контрагента.  

При неизвършено плащане от страна на контрагент се прилага възрастовата 

структура за обезценка. Приетият възрастов анализ на вземанията от датата на падежа 

до 31 декември , като прилага следните проценти: 

 срок на възникване над 180 дни -25 %,  

срок на възникване над 270 дни-50 %  

срок на възникване до 360 дни-75% 

срок на възникване над 360 дни-100 %.  

 

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата 

политика е да договаря кредитен период по-дълъг от обичайно договорираните срокове  

само на клиенти, които имат дълга история и търговско сътрудничество с дружеството. 

За  останалата част от клиентите - плащанията от продажбите се извършват предимно по 

банков път/в срок до десет дни от датата на сделката/ и  в момента на сделката, когато 

плащането се извършва в  брой или с авансов превод.  

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно 

установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от 

финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените 

постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми.  

 

Ликвиден риск 

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в 

състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. 

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която 

постоянно поддържа оптимален ликвиден запас, парични средства и добра способност 

на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни 

ресурси.  

За да контролира риска, дружеството следи за незабавно плащане на 

нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по 

индивидуални споразумения с длъжниците.  

Дружеството осъществява наблюдение и контрол върху фактическите и 

прогнозните парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между 

матуритетните граници на активите и пасивите на дружеството. Текущо матуритетът и 

своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансово-счетоводния 

отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и 

предстоящите плащания.  

 

Риск на лихвоносните парични потоци 
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Дружеството няма значителна концентрация на лихвоносни активи, с изключение 

на свободните парични средства по разплащателни сметки в банки, затова приходите и 

входящите оперативни парични потоци са в голяма степен зависими от промените в 

пазарните лихвени равнища.  

  

 

 

 Управление на капиталовия риск 

В управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа  

възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да 

осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на акционерите, 

стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и 

да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите за капитала. 

Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база 

съотношението на задлъжнялост. Това съотношение се изчислява между нетния дългов 

капитал към общата сума на  капитала. Нетният дългов капитал се определя като 

разлика между всички привлечени заемни средства (краткосрочни и дългосрочни) така, 

както са посочени в баланса и паричните средства и парични еквиваленти. Общата сума 

на  капитала е равна на собствения капитал и нетния дългов капитал.  

 

3.Информация за наличието на предположения за поглъщане/вливане през 2019г 

(информация по член 10, параграф 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) 

 

През 2021г. в „Свинекомплекс Николово“ АД няма предложения за 

поглъщане/вливане. При наличие на такова Дружеството би информирало 

обществеността посредством електронни медии www.x3news.com и www.investor.bg , 

чрез БФБ, КФН и собствения си сайт – www.svnikolovo.com , като публикува 

информация съгласно информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от 

Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. 

 

3. Състава и функциониране на административните, управителните и надзорните 

органи и техните комитети. 

 

Дружеството е регистрирано с едностепенна форма на управление. Органите на 

управление на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на 

директорите. 

 

 Общото събрание на акционерите взема решения по следните въпроси: 

1. Изменя и допълва Устава на дружеството. 

2. Взема решение за преобразуване или прекратяване на дружеството. 

3. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и 

определя възнаграждението им. 

4. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител. 

http://www.x3news.com/
http://www.investor.bg/
http://www.svnikolovo.com/
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5. Одобрява баланса, разпределението на печалбата и годишния счетоводен 

отчет на дружеството след проверка и заверка от назначения експерт-

счетоводител. 

6. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на 

директорите след приемане на отчета за дейността му. 

7. Решава издаването на облигации. 

8. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала. 

9. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на 

несъстоятелност. 

10. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които 

няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат 

част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на 

дружеството. 

 

Акционерите могат да участват в Общото събрание лично или чрез 

представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, което да бъде за 

конкретното Общо събрание, да е изрично и да има минимално съдържание, определено 

с наредба. 

 

Съветът на директорите е в състав от трима члена – физически лица: Румен 

Василев Петров – Председател на СД, Стефан Асенов Йорданов – член на СД и Мариана 

Евгениева Киселова – член на СД и Изпълнителен директор на дружеството. Членовете 

на СД се избират от Общото събрание на акционерите със срок на мандата до 26.06.2024 

г.  
 

 

Компетентност на Съвета на директорите: 

 

1. Приема правила за работата си. 

2. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите 

годишния счетоводен отчет на дружеството, както и проект за решения от 

компетентността на Общото събрание. 

3. Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно 

решенията на Общото събрание. 

4. Предлага на Общото събрание увеличаване и намаляване на капитала. 

5. Избира и освобождава изпълнителните членове от състава си както и 

овластява кой да управлява и представлява дружеството. 

6. Избира между членовете си Председател и зам.председател. 

7. Приема организационно-управленска структура, одобрява правилата за 

организация на стопанската дейност, работната заплата и другите вътрешни 

правила на дружеството. 

8. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за 

набирането и изразходването им. 

9. Обсъжда и решава всички въпроси, освен, тези които са от компетентността 

на Общото събрание на акционерите. 

10. Управлява и представлява дружеството. 

 

Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения 

независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях. Съветът на 

директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко половината 
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от негови членове. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. 

Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично 

предвидените в Търговския закон и Устава на дружеството случаи, когато се изисква 

квалифицирано мнозинство. Съветът на директорите може да взема решения и 

неприсъствено, ако всички негови членове подпишат решенията. За заседанията на 

Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички участвали 

членове. 

 Общото събрание на акционерите избира и Одитен комитет от трима члена за 

определен срок. Провеждат се периодични заседания за решаване на текущи и 

дългосрочни въпроси, свързани с управлението на емитента и финансовите резултати. 

 „Свинекомплекс Николово” АД се управлява от Съвета на директорите и се 

представлява от Изпълнителен директор. 

 

 

Основни критерии и принципи на политиката за многообразие при подбор и 

оценка на членовете на управителните и ръководните органи  на „Свинекомплекс 

Николово“ АД са: 

Членове на управителните органи могат да бъдат само дееспособни физически 

или юридически лица, като не се въвеждат ограничения, свързани с възраст, пол, 

националност, образование;  

 Лицата да се ползват с добра репутация, професионален опит и управленски 

умения, предвид сложността и спецификата на осъществяваните от Дружеството 

дейности;  

 Поддържане на баланс между опита, професионализма, познаването на 

дейността, както и независимостта и обективността в изразяването на мнения и вземане 

на решения. 

 
 

 

Дата: 26.03.2022 г.   Изпълнителен директор: ......................................  

с.Николово 

                                                                                                      / Мариана Киселова /

Digitally signed 
by Mariana 
Evgenieva 
Kiselova 
Date: 2022.03.26 
13:29:38 +02'00'
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"СВИНЕКОМПЛЕКС  НИКОЛОВО"АД 
 

7057 с.Николово, обл.Русенска     ЕИК:  117035708 

тел.за контакт 0897845144     ИН по ЗДДС: BG 117035708 

тел.за контакт 0897845142    МОЛ: МАРИАНА КИСЕЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 10, т. 1, чл. 11, т. 1, чл. 21, т. 1, буква „а” и т. 2, буква „а” 

от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на 

информация при публично предлагане на ценни книжаи допускане на ценни 

книжа до търговия на регулиран пазар 

 към ГФО за 2021г. 

 

Допълнителна информация: 

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните 

категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в 

приходите от продажби на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните 

разпоредби на ЗППЦК като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова 

година. 

 
ПРИХОДИ   

 2021 2020   

 BGN”000 BGN”000 

Приходи от продажба на растениевъдна  продукция 

 

7 0 

Общо 7 0 

 

 ДРУГИ ДОХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА 

 

 

2021 2020   

 
  BGN”000   BGN”000 

 

Приходи от наем            35 

  

 

35 

Други приходи/от продажба на ДМА, дървени и метални отпадъци/                      17  29 

Приходи от компенсируеми отпуски на персонала                            1  6 

 

Приходи от отписване на задължения                                                                          1   4 

Приходи от финансиране 19  19 

Общо              73    93 
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Липсата на продажби на животни, стоки и кухненска продукция се дължи на открито 

заболяване на „африканска чума по свинете“, което наложи пълно унищожаване на 

стадото по хуманен начин. 

 

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории 

дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за 

снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето 

на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен 

продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях 

надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя 

информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и 

връзките му с емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на 

ЗППЦК. 

 

            До откриване на заболяването „африканска чума по свинете” на територията на 

свинефермата, дружеството работи със свои утвърдени клиенти от дълги години, 

доказали своята коректност и лоялност към нас.  

 След установяването му /на 19.07.2019г./ и извършеното унищожаване на всички 

животни в животновъден обект – Свинекомплекс Николово, намиращ се в с.Николово, 

обл.Русе, дружеството не отглежда свине, поради което е прекратило и търговските си 

отношения по повод доставки и продажби със своите дългогодишни контрагенти. 
 

3. Информация за сключени съществени сделки 

 

      -Няма сключени съществени сделки. 

 

4. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д 

от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и свързани лица, през отчетния период, 

предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната 

му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, 

съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негово 

дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на 

свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху 

финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните 

разпоредби на ЗППЦК. 

 

Към 31.12.2021 г. свързаните лица на Свинекомплекс Николово АД включват: 

 „Вианд”ЕАД – мажоритарен собственик на капитала и всички дружества под 

общ контрол, ключое управленски персонал. 

От началото на годината до 31.12.2021 г. „Свинекомплекс Николово” АД  

извършва само сделки с „Вианд“ЕАД, както следва: 

- по отдаване под наем на МПС към  „Вианд“ЕАД в размер на 1 хил.лв. 

/”Свинекомплекс Николово”АД е в качеството си на наемодател/; 

- по предоставяне на паричен заем в качеството си на заемател с главница размер 

на 735 хил.лв. от които 111 хил.лв. е трансформирано задължение по фактури за 

доставка на фураж. / и лихва по пазарен лихвен процент в размер на 31 хил.лв. 

По извършените през периода сделки няма необичайни условия и отклонения от 

пазарните цени. 
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5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 

1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК характер, имащи съществено влияние 

върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на 

влиянието им върху резултатите през текущата година. 

-През отчетния период настъпиха следните събития и показатели с необичаен характер, 

имащи влияние върху дейността на дружеството, а именно: 

 

Епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19. На този 

етап ръководството на предприятието не може да оцени какви биха били евентуалните 

последици за бранша, но създалата се ситуация води до забавяне на изпълнението на 

инвестиционните намерения на дружеството.  Това доведе и до затруднение от 

финансов характер за Дружеството, тъй като към момента същото не може да 

осъществява регулярно своята нормална производствена и търговска дейност, 

съответно не генерира приходи от своята дейност.  

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване 

финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези 

сделки са съществени за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните 

разпоредби на ЗППЦК и ако разкриването на тази информация е съществено за 

оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от 

допълнителните разпоредби на ЗППЦК. 

 

-  За отчетния период няма заведени извънбалансово сделки. 

 

7. Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1д от 

допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в 

чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими 

имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия 

по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране. 

 

- “Свинекомплекс Николово”АД не притежава участия в капитала на други 

предприятия. 

 

8. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от 

допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество 

майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията 

по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за 

предоставени гаранции и поемане на задължения. 

 

- През отчетния период „Свинекомплекс Николово”АД анексира получен през 2008г.  

нисколихвен кредит от ДФ”Земеделие” в размер на 336 хил.лв., като отсрочва срока на 

погасяване за 2022г. 

 

9. Информация за отпуснатите от емитент, съответно от лице по § 1д от 

допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или от техни дъщерни дружества заеми, 

предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово 

дъщерно дружество, включително и на свързани лица с посочване на имена или 

наименование и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента, 

съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или техните 

дъщерни дружества и лицето заемополучател, размер на неизплатената главница, 
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лихвен процент, дата на сключване на договора, краен срок на погасяване, размер на 

поето задължение, специфични условия, различни от посочените в тази разпоредба, 

както и целта, за която са отпуснати, в случай че са сключени като целеви. 

 

- Дружеството няма дъщерни предприятия. През 2021 г. Дружеството няма сключени 

договори за предоставяне на заем в качеството му на заемодател. 

 

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

през отчетния период. 

 

- Няма извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период. 

 

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във 

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

резултати. 

 

- За 2021г. не е  публикувана прогноза за постигане на какъвто и да е финансов 

резултат, поради което не изготвяме анализ на съотношението между него и 

постигнатите резултати.  

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

посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и 

мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на 

ЗППЦК е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им. 

 

-Ръководството на дружеството поддържа оптимално количество свободни парични 

наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност за покриване на текущите си 

задължения. Това се постига посредством система за финансово планиране, като 

паричните постъпления и плащания са координирани от гледна точка на срочност и 

размери. 

 

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с 

посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени 

в структурата на финансиране на тази дейност. 

 

-Инвестиционни намерения на дружеството към настоящият момент се определят от 

възможностите за финансирането им основно от собствени средства. В бъдещи периоди 

предвиждаме инвестиции със собствени средства, а при възможност от кредитни 

институции или финансиране по държавни помощи предоставяни в областта ни. 

 

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

управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на 

ЗППЦК и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството. 

 

- През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи за управление 

на емитента. 

 

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно 

лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК в процеса на изготвяне на 

финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове. 
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-Установена е система за вътрешен контрол, целта на която е да защитава интересите и 

правата на акционерите, запазване на активите чрез предотвратяване, разкриване и 

отстраняване на нарушения. Системата за вътрешен контрол се прилага за постигане на 

стратегически цели, повишаване на оперативната ефективност, снижаване на 

рисковете, осигуряване на надежността и достоверността на отчетността в съответствие 

в съответствие с нормативните изисквания. 

 

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната 

финансова година. 

- През отчетния период има извършвани промени в състава на управителния орган на 

Дружеството, а именно в Съвета на директорите. На проведено на 02.11.2021г. 

извънредно Общо събрание на акционерите бе прието решение за промяна в 

управителния орган на „Свинекомплекс Николово” АД, както следва: г-жа Корнелия 

Славчева Харитонова бе освободена като член от състава на Съвета на директорите, 

като на нейно място бе избран Румен Василев Петров. Промяната на посоченото 

обстоятелство е вписана в Търговски регистър към Агенция по вписванията на 

09.11.2021г. 

 

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

членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, 

изплатени от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на 

ЗППЦК и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в 

разходите на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на 

ЗППЦК или произтичат от разпределение на печалбата, включително: 

а) получени суми и непарични възнаграждения; 

За 2021г. са изплатени възнаграждения на членове на Съвета на директорите в 

размер на общо 15 278.66 лева, както следва: 

 Корнелия Славчева Харитонова –  3 549.09 лв. 

 Стефан Асенов Йорданов – 5 629.57 лв. 

 Мариана Евгениева Киселова – 6 100.00лв. 

 Румен Василев Петров – 0.00лв.  

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако 

възнаграждението се дължи към по-късен момент; 

- няма такива. 

в) (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) сума, дължима от емитента, съответно лицето по § 1д от 

допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негови дъщерни дружества за изплащане на 

пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения. 

- няма такива. 

 

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на 

управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав 

акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и 

като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции 

върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени 

опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на 

опциите. 

- Членовете на Съвета на директорите не притежават акции на емитента. 
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19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след 

приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да 

настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи 

акционери или облигационери. 

-В дружеството няма известна информация за договорености, включително и след 

приключване на финансовата година, в резултата на които в бъдещ период могат да 

настъпят промени в притежавания относителен дял акции и облигации. 

 

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, 

касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от 

допълнителните разпоредби на ЗППЦК в размер най-малко 10 на сто от собствения му 

капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно 

лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК по всички образувани 

производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация 

за всяко производство поотделно. 

- през отчетния период има висящо дело, заведено от „Свинекомплекс Николово”АД 

срещу ОДБХ-Русе, по оспорване на Акт за обезщетение на умрели/убити животни, 

унищожени суровини и храни от животински произход, фуражи, фуражни суровини, 

фуражни добавки и инвентар, издаден на 13.09.2019 г. от Директора на Областна 

дирекция по безопасност на храните – Русе, като материалния интерес по същото е в 

размер по-голям от 10 на сто от собствения капитал на Дружеството - емитент. 

21. За публичните дружества - данни за директора за връзки с инвеститора, 

включително телефон и адрес за кореспонденция. 

- ДВИ - Делян Любомиров Димов,  

адрес за кореспонденция: с. Николово, обл. Русе, общ. Русе, тел: 0898 654 841 

22. Нефинансова декларация по чл.41 от Закона за счетоводството – за финансови 

отчети на индивидуална основа, съответно по чл. 51 от Закона за счетоводството – за 

финансови отчети на консолидирана основа, когато е приложимо. 

- Във връзка с чл.41 от Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2017г., ръководството 

на „Свинекомплекс Николово”АД е извършило анализ на критериите за изготвяне на 

Нефинансова декларация от Предприятия от обществен  интерес (ПОИ). Във връзка с 

извършения анализ е констатирано, че „Свинекомплекс Николово”АД  не  попада  в  

задължителните  критерии, отнасящи  се  за  ПОИ,  за  които  възниква  задължение  да  

изготвят  нефинансова  декларация, съгласно изискванията на закона, поради което 

такава нефинансова декларация не е изготвена и представена.  

23. Друга информация по преценка на дружеството. 

- Няма такава. 

 

Дата: 26.03.2022г.         Изпълнителен директор:…………………..

              /Мариана Киселова/

Digitally signed by 
Mariana Evgenieva 
Kiselova 
Date: 2022.03.26 
13:30:53 +02'00'
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"СВИНЕКОМПЛЕКС  НИКОЛОВО"АД 
7057 с.Николово, обл.Русенска     ЕИК:  117035708 

тел.за контакт 0897845144     ИН по ЗДДС: BG 117035708 

тел.за контакт 0897845142    МОЛ: МАРИАНА КИСЕЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 10, т. 2 

от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на 

информация при публично предлагане на ценни книжаи допускане на ценни 

книжа до търговия на регулиран пазар 

 към ГФО за 2021г. 

Информация относно публичното дружество 

 

1. Информация относно ценните книжа, които не са допуснати до търговия на 

регулиран пазар в Република България или друга държава членка. 

 Към 31.12.2021 г. акционерният капитал на СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД е 

в размер 3 500 000 лева, разпределен в 3 500 000 броя поименни безналични, 

обикновени (непривилегировани), свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 

1 лев, с право на 1 глас в ОСА, право на дивидент и ликвидационен дял. Всички акции 

са от един клас. Няма акции на СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД, които не са 

допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава 

членка. СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД не е издавало облигации. По данни, 

получени от Централен депозитар АД към 31 декември 2021 година 

СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД има 26 акционери, както следва: 

 

2. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от 

правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, 

размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите  

Акционери  Брой 

акционери  

Брой 

акции  

% от 

капитала  

Начин на 

участие 

Всички  26  3 500 000  100,00%   

Юридически лица  4  3 465 405  99,012%   

Физически лица  22 34 595 0,988%   

Акционери, притежаващи над 

5%, включително  

1  3 416 824 97,624%   

“Вианд” ЕАД - 3 416 824 97,624% пряко 

Акционери, притежаващи под 

5%  

25  83 176  2,376%   
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Няма физически лица, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството.  

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

Няма акционери със специални контролни права.  

4. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат 

да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас. 

 На дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да 

доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.  

5. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се 

прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на 

задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато 

разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; 

изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството 

е длъжно да разкрие информацията по силата на закона. 

 Няма такива договори.  

 

Друга информация по преценка на дружеството. 

- Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е 

публично оповестена, и която би била важна за акционерите и инвеститорите при 

вземането на обосновано инвеститорско решение. 

 

Дата: 26.03.2022г.         Изпълнителен директор:…………………..

              /Мариана Киселова/

Акционери  Брой 

акционери  

Брой 

акции  

% от 

капитала  

Начин на 

участие 

Акционери, притежаващи над 

5%, включително  

1  3 416 824 97,624%   

“Вианд” ЕАД - 3 416 824 97,624% пряко 

Акционери, притежаващи под 

5%  

25  83 176  2,376%   

Digitally signed by Mariana 
Evgenieva Kiselova 
Date: 2022.03.26 13:31:56 
+02'00'
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ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 

на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД, ЕИК: 117035708 

за годината,завършваща на 31 декември 2021 год. 

 

 
Раздели и балансови пера 

 
Приложение № 

31.12.2021 31.12.2020 

хил.лв. хил.лв. 

АКТИВИ    

Нетекущи активи    

    

Имоти,машини и оборудване 15;16 3511 3459 

Дългосрочни вземания 17 8 8 

Активи по отсрочени данъци 24 75 69 

  

3594 3536 
    

Текущи активи    

Търговски вземания и предплатени разходи 19 158 130 

Материални запаси 18 20 12 

Други вземания 19 272 242 

Парични средства и парични еквиваленти 20 25 7 

Общо текущи активи  475 391 

ОБЩО АКТИВИ 
 

4069 3927 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ    

Собствен капитал    

Основен акционерен капитал 21 3500 3500 

Резерви 21 401 636 

Натрупана загуба 21 (1,580) (1,356) 

Общо собствен капитал 
 

2,321 2,780 

Нетекущи пасиви    

Финансирания 22 132 148 

Задължения към персонала при пенсиониране 26 44 58 

Задължения по получени небанкови заеми 23 0 353 

Други нетекущи задължения 28 1 1 

Общо нетекущи пасиви  177 560 

Текущи пасиви    

Търговски задължения 25 13 115 

Краткосрочни заеми 23 336 336 

Задължения към персонала и социалното осигуряване 26 35 38 

Други текущи задължения 28 37 44 

 
Задължения по получени небанкови заеми 

23 
 

1088 

 

Задължения за данъци 27 46 38 

Финансирания 22 16 16 

Общо текущи пасиви  1571 587 

Общо пасиви  1748 1147 

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 
 

4,069 3,927 

 
Приложенията са неразделна част от настоящия финансов отчет. 

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите на 26.03. 2022 г. 

Дата на съставяне: 21.03.2022 г. 

 

 
 

„ФИНСТАБ” ООД, гр. София 

Одиторско дружество рег.№ 104 

Управител и рег. одитор, отговорен за одита: Денислав Велев  

Дата на заверката: 26 март 2022 г. 

 
 
 
 

Съставител: ……………………... 

/Светлана Йорданова/ 

 

Изпълнителен Директор:............................. 

/ Мариана Киселова/ 

 

Svetlana Dimitrova 
Yordanova

Digitally signed by Svetlana 
Dimitrova Yordanova 
Date: 2022.03.26 13:18:06 +02'00'

Digitally signed by Mariana 
Evgenieva Kiselova 
Date: 2022.03.26 13:32:48 
+02'00'DENISLA

V Vasilev 
Velev

Digitally 
signed by 
DENISLAV 
Vasilev Velev
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ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 

на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД, ЕИК: 117035708 

за годината,завършваща на 31 декември 2021 год. 

 
 

Наименование на приходите и разходите Приложение № Годината, Годината, 

завършваща завършваща 

на 31.12.2021 на 31.12.2020 

хил.лв. хил.лв. 

Приходи 3 7 0 

Други приходи от дейността 4 73 93 

Промени в запасите от готова продукция и 

незавършено производство 

 
 

5 

 
8 

 
0 

Разходи за суровини и материали 6 ( 47) ( 33) 

Разходи за външни услуги 7 ( 56) ( 44) 

Разходи за персонала 8 ( 250) ( 292) 

Разходи за амортизации 9 ( 136) ( 142) 

Възстановена /начислена/ обезценка на финансови 

активи, нетно 

 
 

10 

 
( 4) 

 
( 4) 

Други разходи за дейността 11 ( 42) ( 104) 

ЗАГУБА ОТ ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ  ( 447) ( 526) 

Финансови разходи 12 ( 38) ( 16) 

Загуба преди данък върху печалбата 
 

13 ( 485) ( 542) 

Икономия за данък върху печалбата 14 6 10 

Нетна загуба за годината  ( 479) ( 532) 

Други всеобхватни доходи за периода след 

данъци - актюерски печалби и загуби по планове 

с дефинирани вноски 

  

 
20 

 

 
2 

ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА  ( 459) ( 530) 

Нетна печалба /загуба/ на акция в лева  (0.13) (0.15) 

    

 
Приложенията са неразделна част от настоящия финансов отчет.  

Дата на съставяне: 21.03.2022 г. 

 
 

 
 

„ФИНСТАБ” ООД, гр. София 

Одиторско дружество рег.№ 104  

Управител и рег. одитор, отговорен за одита:  

Денислав Велев 

Дата на заверката: 26 март 2022 г. 

Съставител: ……………………... 

/Светлана Йорданова/ 

 

Изпълнителен Директор:............................. 

/ Мариана Киселова/ 

 

Svetlana Dimitrova 
Yordanova

Digitally signed by Svetlana 
Dimitrova Yordanova 
Date: 2022.03.26 13:18:47 
+02'00'

Digitally signed by Mariana 
Evgenieva Kiselova 
Date: 2022.03.26 13:33:39 
+02'00'DENISLA

V Vasilev 
Velev

Digitally 
signed by 
DENISLAV 
Vasilev Velev
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 

на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО " АД , ЕИК: 117035708 
за годината,завършваща на 31 декември 2021 год. 

 
 

 
 
 
 

Наименование на паричните потоци 

Годината, Годината, 

завършваща завършваща 

на 31.12.2021 на 31.12.2020 

хил.лв. хил.лв. 
   

Парични средства от оперативна дейност   

Постъпления от клиенти 32 75 

 
Плащания/Постъпления свързани със застрахователни дружества 

 
( 7) 

 
( 7) 

 

Плащания на доставчици 
 

( 175) 
 

( 320) 

Плащания на персонала и за социалното осигуряване ( 260) ( 334) 

Платени/Възстановени данъци (без данъци върху печалбата) 41 ( 35) 

Други парични потоци 19 2 

Платени лихви и банкови такси по заеми за основната дейност ( 45) 
 

Нетни парични потоци от оперативна дейност ( 395) ( 619) 
   

Парични потоци от инвестиционна дейност   

Постъпления от продажби на имоти,машини и оборудване 2  

Плащания за покупка на имоти,машини и оборудване ( 23)  

Други парични потоци от инвестиционната дейност ( 189)  

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност ( 210) 0 

 
Парични потоци от финансова дейност 

  

Парични потоци свързани с лихви,банкови такси и комисионни ( 1)  

Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми 624 353 

Нетни парични потоци от финансова дейност 623 353 

   

Изменение на наличностите през годината 18 ( 266) 

   

Наличности от парични средства на 1 януари 7 273 
   

Парични наличности в края на периода 25 7 
   

 
Приложенията са неразделна част от настоящия финансов отчет. 

Дата на съставяне: 21.03.2022 г. 

 
Съставител: ……………………... Изпълнителен Директор:............................. 

/Светлана Йорданова/ / Мариана Киселова/ 

 
„ФИНСТАБ” ООД, гр. София 

Одиторско дружество рег.№ 104 

Управител и рег. одитор, отговорен за одита: Денислав Велев 

Дата на заверката: 26 март 2022 г. 

Svetlana Dimitrova 
Yordanova

Digitally signed by Svetlana 
Dimitrova Yordanova 
Date: 2022.03.26 13:19:06 
+02'00'

Digitally signed by 
Mariana Evgenieva 
Kiselova 
Date: 2022.03.26 13:34:38 
+02'00'

DENISLA
V Vasilev 
Velev

Digitally 
signed by 
DENISLAV 
Vasilev Velev



 

 

28 

 

 

 
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 

на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО " АД , ЕИК: 117035708 

за годината,завършваща на 31 декември 2021 год. 

в хил.лв. 

 

 
 

 
Показатели 

Основен 

акционерен 

капитал 

 
Законови 

резерви 

Резерв от 

актюерска 

оценка 

 
Допълнителни 

резерви 

 
Натрупана загуба 

 
Общо собствен 

капитал 

Салдо на 1 януари 2020 год. 3500 379 0 255 (824) 3310 

Промени в собствения капитал      0 

през 2020 година      0 

Общ всеобхватен доход за годината     (532) (532) 

Друг всеобхватен доход за периода- 
актюерски печалби и загуби 

   
2 

   
2 

Салдо към 31 декември 2020 год. 3500 379 2 255 (1,356) 2780 

Промени в собствения капитал 
      

през 2021 година       

Покриване на загуба    ( 255) 255 - 

Общ всеобхватен доход за годината     ( 479) (479) 

Друг всеобхватен доход за периода- 
актюерски печалби и загуби 

   
20 

   
20 

Салдо към 31 декември 2021 год. 3500 379 22 0 (1 580) 2 321 

 
Приложенията са неразделна част от настоящия финансов отчет. 

 
Дата на съставяне: 21.03.2022 г. 

 
 
 

 
 

„ФИНСТАБ” ООД, гр. София 

Одиторско дружество рег.№ 104 

Управител и рег. одитор, отговорен за 

одита: Денислав Велев 

Дата на заверката: 26 март 2022 г. 

 
 
 
 

 

 

Съставител:……………………... 

/Светлана Йорданова/ 

 

Изпълнителен Директор:............................. 

/ Мариана Киселова/ 

 

Svetlana Dimitrova 
Yordanova

Digitally signed by Svetlana 
Dimitrova Yordanova 
Date: 2022.03.26 13:19:29 +02'00'

Digitally signed by 
Mariana Evgenieva 
Kiselova 
Date: 2022.03.26 
13:35:35 +02'00'

DENISLA
V Vasilev 
Velev

Digitally 
signed by 
DENISLAV 
Vasilev Velev
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Хил. лв.  

Справка към приложение №15 

НЕТЕКУЩИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

(ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ) 

Съдържание Земи Сгради Машини и 

оборудване 

Съоръжения Транспортни 

средства 

Други Разходи за 

придобиване 

Общо 

Към 01 януари на предходна година         

Отчетна или преоценена стойност 1099 3021 1343 794 453 54 217 6981 

Натрупана амортизация 0 1312 1311 443 296 52 0 3414 

Балансова стойност 1099 1709 32 351 157 2 217 3567 

За предходната година         

Начално салдо – балансова стойност 1099 1709 32 351 157 2 217 3567 

Преоценка 0 0 0 0 0 0 0 0 

Новопридобити активи 0 0 0 0 0 0 47 47 

Отписани по отчетна стойност 0 0 32 2 5 4 13 56 

Отписана амортизация за периода  0 0 32 2 5 4 0 43 

Отписани (по балансова стойност) 0 0 0 0 0 0 13 13 

Начислена амортизация за периода 0 87 7 24 23 1 0 142 

Крайно салдо балансова стойност 1099 1622 25 327 134 1 251 3459 

Към 31 декември на предходната година        

Отчетна или преоценена стойност 1099 3021 1311 792 448 50 251 6972 

Натрупана амортизация 0 1399 1286 465 314 49 0 3513 

Балансова стойност 1099 1622 25 327 134 1 251 3459 

За текущата година         

Начално салдо балансова стойност 1099 1622 25 327 134 1 251 3459 

Преоценка 0 0 0 0 0 0 0 0 

Новопридобити активи 0 0 0 19 0 0 189 208 

Отписани по отчетна стойност 0 0 1 3 0 3 19 26 

Отписана амортизация за периода  0 0 0 3 0 3 0 6 

Отписани (по балансова стойност) 0 0 0 0 0 0 19 19 

Начислена амортизация за периода 0 87 3 23 23 0 0 136 

Крайно салдо балансова стойност 1099 1535 21 323 111 1 421 3511 

Към 31 декември на текущата година         

Отчетна или преоценена стойност 1099 3021 1310 808 448 47 421 7154 

Натрупана амортизация 0 1486 1289 485 337 46 0 3643 

Балансова стойност 1099 1535 21 323 111 1 421 3511 

 

 
Съставител:…………………………. 

/Св.Йорданова/ 

 

Изпълнителен Директор:.............. 

/М.Киселова/ 

 

Svetlana 
Dimitrova 
Yordanova

Digitally signed by 
Svetlana Dimitrova 
Yordanova 
Date: 2022.03.26 13:19:50 
+02'00'

Digitally signed by 
Mariana Evgenieva 
Kiselova 
Date: 2022.03.26 
13:36:41 +02'00'
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Справка към приложение № 16 
 

НЕТЕКУЩИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ  

Хил. лв. 

 
Права 

    

 върху     

 интелектуал Права върху  Продукти  

 на индустриална Програмни от развойна  

Съдържание собственост собственост продукти дейност Общо 

Към 01 януари на предходната година       

Отчетна стойност  1 5  6 

Натрупана амортизация и обезценка  1 5  6 

Балансова стойност  0 0  0 

За предходната година      

Начално салдо балансова стойност  0 0  0 

Новопридобити активи  0 0  0 

Амортизации за периода  0 0  0 

Крайно салдо балансова стойност  0 0  0 

Към 31 декември на предходната година       

Отчетна стойност  1 5  6 

Натрупана амортизация и обезценка  1 5  6 

Балансова стойност  0 0  0 

За текущата година       

Начално салдо балансова стойност  0 0  0 

Новопридобити активи  0 0  0 

Амортизации за периода  0 0  0 

Крайно салдо балансова стойност  0 0  0 

Към 31 декември на текущата година       

Отчетна стойност  1 5  6 

Натрупана амортизация и обезценка  1 5  6 

Балансова стойност  0 0  0 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Съставител:.................. 

/Св.Йорданова/ 

 

Изпълнителен Директор:.................. 

/М.Киселова/ 

 

Svetlana Dimitrova 
Yordanova

Digitally signed by Svetlana 
Dimitrova Yordanova 
Date: 2022.03.26 13:20:06 +02'00'

Digitally signed by 
Mariana Evgenieva 
Kiselova 
Date: 2022.03.26 13:37:49 
+02'00'
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1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 

 

“СВИНЕКОМПЛЕКС-НИКОЛОВО” АД е акционерно дружество вписано в 

Регистъра за търговски дружества при Русенския окръжен съд том 30, стр.115, с решение 

№ 1926 от 1993 година по фирмено дело №3669/1993, както и  в  Търговския регистър 

към Агенцията по вписванията, където е пререгистрирано на 21.03.2008 г. 

Седалището на дружеството е с. Николово, област Русе, адреса на управление е с. 

Николово, област Русе. 

 

1.1. Собственост и управление 

“СВИНЕКОМПЛЕКС-НИКОЛОВО” АД е публично дружество, съгласно Закона 

за публично предлагане на ценни книжа. 

Към 31 декември  2021 г.  разпределението на акционерният капитал на Дружеството 

е както следва: 

 “Вианд“ ЕАД         97,62 % 

 “Роял пърл трейдинг”          1,31% 

 Лейбърн             0,05% 

 „Юникорн кепитъл”ЕООД              0,02% 

 Физически лица в капитала на дружеството     1,00% 

 

„Свинекомплекс Николово” АД има едностепенна форма на управление, Съвет на 

директорите с трима членове. 

Дружеството се управлява и  представлява от изпълнителния директор Мариана 

Евгениева Киселова.  

Ръководството на дружеството в лицето на Съвета на директорите има следния 

състав към 31 декември  2021г. : 

Румен Василев Петров                  Председател 

Стефан Асенов Йорданов         Зам. председател 

Мариана Евгениева Киселова       Член 

 

Одитният комитет подпомага работата на Съвета на директорите, има роля на лица, 

натоварени с общо управление, като извършва мониторинг и надзор над вътрешната 

контролна система, управлението на риска и системата на финансовото отчитане на 

дружеството. 

Одитният комитет има следния състав: 

Юлка Асенова  Калинова      Председател 
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Делян Любомиров Димов      Член 

Тихомир Николов Кунев      Член 

 

1.2. Предмет на дейност 

Дружеството е с предмет на дейност: производство и търговия със свинско месо, 

разплодни и племенни животни, малки прасета и селскостопански животни, месо и 

месни произведения, транспортни, строителни и технологични услуги, търговска 

дейност в страната и чужбина. 

Установен геном на заболяването Африканска чума по свинете наложи 

ликвидацията на животните  съгласно заповед на управителя на ОДБХ гр.Русе № 

679/20.07.2019г. 

 

От датата на ликвидация на животните до  датата на изготвяне на отчета 

ръководството на дружеството насочва своите усилия към възстановяване на основната 

си животновъдна  дейност. 

 

През  2021г. на основание регистрацията си на земеделски производител 

дружеството започва производство и продажба на растениевъдна продукция. 

 

Дружеството осъществява своята  дейност на територията на  с.Николово, 

обл.Русенска. 

1.3. Основни показатели на стопанската среда 

Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността 

на дружеството, за периода 2019 – 2021 г. са представени в таблицата по-долу: 

 

 

Показател 2019 2020 2021 

БВП в млн. лева * 118,669 118,605 94,326 

Реален растеж на БВП * 3.7% -4.4% 3.9% 

Инфлация в края на периода (ХИПЦ)  3.1% 0.0% 6.6% 

Среден валутен курс на щатския долар за периода 1.75 1.72 1.65 

Валутен курс на щатския долар в края на периода 1.74 1.59 1.73 

Основен лихвен процент в края на периода  0.00 0.00 0.00 

Безработица (в края на периода)  5.9% 6.7% 4.8% 

 

  * По данни на БНБ към 30 септември 2021 г. източник: БНБ  

 

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА 

НА ДРУЖЕСТВОТО 

2.1.База за изготвяне на годишния  финансов отчет 
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Годишният финансовият отчет на „Свинекомплекс Николово” АД е изготвен в 

съответствие с всички Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се 

състоят от: стандарти за финансови отчети и от тълкувания на Комитета за разяснения на 

МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по Международни счетоводни стандарти 

(СМСС), и Международните счетоводни стандарти и тълкуванията на Постоянния 

комитет за разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни 

стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на 1 януари 2021 г., и които са приети от 

Комисията на Европейския съюз. МСФО, приeти от ЕС, е общоприетото наименование 

на рамката с общо предназначение-счетоводна база, еквивалентна на рамката, въведена с 

дефиницията съгласно § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

счетоводството под наименованието „Международни счетоводни стандарти” (МСС).  

За текущата финансова година дружеството е приело всички нови и/или 

ревизирани стандарти и тълкувания, издадени от Съвета по Международни счетоводни 

стандарти (СМСС) и респ. от Комитета за разяснения на МСФО, които са били уместни 

за неговата дейност.  

От възприемането на тези стандарти и/или тълкувания, в сила за годишни периоди 

започващи на 1 януари 2021 г., не са настъпили промени в счетоводната политика на 

дружеството освен някои нови и разширяването на вече установени оповестявания, без 

това да доведе до други промени в класификацията или оценката на отделни отчетни 

обекти и операции. 

 

 Новите и/или променените стандарти и тълкувания включват:  

 Промени в МСФО 16 Лизинг (в сила за годишни периоди от 01.06.2020 г., приети 

от ЕК). 

 Промени в МСФО 9 Финансови инструменти, МСС 39 Финансови инструменти: 

признаване и оповестяване, МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, 

МСФО 4 Застрахователни договори и МСФО 16 Лизинг вързани с Фаза 2 от 

реформата на  базовите лихвени проценти (в сила за годишни периоди от 

01.01.2021 г., приети от ЕК). 

 Промени в МСФО 4 Застрахователни договори (в сила за годишни периоди от 

01.01.2021 г., приети от ЕК). 

 Промени в МСФО 16 Лизинг (в сила за годишни периоди от 01.04.2021 г., приети 

от ЕК). 

Допълнително, за посочените по-долу нови стандарти, променени стандарти и 

приети тълкувания, които са издадени, но все още не са в сила за годишни периоди 

започващи на 1 януари 2021 г., ръководството е преценило, че следните не биха имали 

потенциален ефект за промени в счетоводната политика и финансовите отчети на 

дружеството:  

 Промени в МСФО 3 Бизнес комбинации (в сила за годишни периоди от 01.01.2022 

г., приети от ЕК). 
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 Промени в МСС 16 Имоти, машини и съоръжения (в сила за годишни периоди от 

01.01.2022 г., приети от ЕК). 

 Промени в МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи (в сила за 

годишни периоди от 01.01.2022 г., приети от ЕК). 

 Годишни подобрения в МСФО 2018-2020 в МСФО 1 Прилагане за първи път на 

Международните стандарти за финансово отчитане, МСФО 9 Финансови 

инструменти, Илюстративен пример 13 към МСФО 16 Лизинг и МСС 41 

Земеделие (в сила за годишни периоди от 01.01.2022 г., приети от ЕК). 

 Промени в МСС 1 Представяне на финансови отчети и Изложение за практика 

2 (в сила за годишни периоди от 01.01.2023 г., не са приети от ЕК). 

 Промени в МСС 1 Представяне на финансови отчети (в сила за годишни 

периоди от 01.01.2023 г., не приети от ЕК). 

 Промени в МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните 

приблизителни оценки и грешки (в сила за годишни периоди от 01.01.2023 г., не са 

приети от ЕК). 

 МСС 12 Данъци върху дохода (в сила за годишни периоди от 01.01.2023 г., не е 

приет от ЕК). 

 Подобрения на МСФО 17 Застрахователни договори (в сила за годишни периоди 

от 01.01.2023 г., не са приети от ЕК). 

 МСФО 17 Застрахователни договори (в сила за годишни периоди от 01.01.2023 

г., приет от ЕК). 

 МСФО 10 (променен) – Консолидирани финансови отчети и МСС 28 (променен) 

– Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия – относно продажби или 

апорт на активи между инвеститор и негови асоциирани или съвместни 

предприятия (с отложена ефективна дата на влизане в сила, подлежаща на 

определяне от СМСС). 

 

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приема 

като негова отчетна валута за представяне.  

Данните във  отчета  и приложенията към него са представени в хиляди лева, освен 

ако нещо друго изрично не е указано. 

Представянето на финансовия отчет съгласно Международните стандарти за 

финансови отчети изисква ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, 

начисления и разумно обосновани предположения, които оказват ефект върху 

отчетените стойности на активите и пасивите, и на оповестяването на условни вземания 

и задължения към датата на отчета, и респ. върху отчетените стойностни размери на 

приходите и разходите за отчетната година. Тези приблизителни оценки, начисления и 

предположения са основани на информацията, която е налична към датата на изготвяне 

на годишния финансов  отчет, поради което бъдещите фактически резултати биха могли 
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да бъдат различни от тях (като в условията на финансова криза несигурностите са по-

значителни).  

 

Приложение на принципа за действащо предприятие 

 

Финансовият отчет на дружеството за периода, приключващ на 31 декември 2021 

година е изготвен на базата на принципа за действащо предприятие. Това означава, че 

дружеството няма нито намерение, нито необходимост да преустанови своята дейност в 

обозримо бъдеще.   

Поради настъпило непреодолимо събитие в 2019 година – заболяване на свинете, 

геном на вируса „африканска чума по свинете” и в изпълнение на Заповед на Управителя 

на ОДБХ-Русе № 679/20.07.2019г. са ликвидирани всички животни.   

През 2019г. „Свинекомплекс Николово“ АД става дъщерно дружество на Вианд 

ЕАД. Към датата на изготвянето на отчетите за 2019г., 2020г и 2021г. дружеството не 

развива активна икономическа дейност по отглеждане на животни. 

Финансовите показатели и паричните потоци към 31.12.2021г. показват подобрение 

спрямо 31.12.2020г. Загубата за текущата година е намалена с 53 хил.лв. спрямо 

предходната година, нетните парични потоци от основна дейност са отрицателна 

величина 395 хил.лв. спрямо 619 хил.лв. отрицателна величина за предходната година. 

Общите активи на дружеството към 31.12.2021г. са в повече спрямо 31.12.2020г. със 142 

хил.лв., въпреки това собственият капитал е все още под регистрирания акционерен 

капитал. 

През 2020 г.и 2021г. „Свинекомплекс Николово“ АД участва в кандидатстване по 

програми за инвестиции в земеделските стопанства от ПРСР 2014-2020г. с цел 

подобряване на биосигурността и възстановяване на отглеждането, възпроизводството и 

реализацията на свине. 

През 2021г. усилията на Ръководстовот на Дружеството са  насочени  главно към: 

- Непосредствено наблюдение и проследяване на ситуацията, свързана със 

заболяването „африканска чума по свинете” в регионален и национален мащаб. 

Очертаване на стратегия и план за действие в създалата се ситуация и възстановяване на 

производството в свинекомплекса на природни бедствия, и въвеждане на подходящи 

превантивни мерки“ от ПРСР 2014-2020 г. През втората половина на 2021 г. на 

дружеството му предстои подписване на договор по  подмярка 5.1 „Подкрепа за 

инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от 
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вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични 

събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, 

претърпял щети в резултат от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични 

явления и катастрофични събития 

- Обновяване на материалната база, частични реконструкции и ремонти, като първа 

стъпка към това е  подписване през 2021 г. на договор за финансиране по подмярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделските стопанства“от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ 

от ПРСР 2014-2020г. 

- Приходи от продажба на растениевъдна продукция  

-Към 31.12.2021г. е направено  изявление от Ръководството на групата, че ще 

продължи да оказва помощ на мениджмънта на дружествоот вкл. и финансова и в 

обозримо бъдеще. 

2.2. Сравнителни данни 

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет както 

следва: 

-Отчет за финансовото състояние-информация за активите, пасивите и собственият 

капитал към 31 декември на предходната година ; 

-Отчет за всеобхватния доход-информация за приходите, разходите и финансовият 

резултат от началото на предходната година  до 31 декември на предходната година; 

-Отчет за паричният поток-информация за движението на паричните потоци от 

началото на предходната година до  31 декември на предходната година.; 

-Отчет за промените в собствения капитал-информация за измененията на отделните 

елементи на собствения капитал от началото на предходната година до 31 декември на 

предходната година.; 

 

2.3.Функционална валута и признаване на курсови разлики 

Функционална и отчетна валута на представяне на финансовия отчет на дружеството 

е българският лев. С въвеждането на еврото като официална валута на Европейския съюз 

левът е фиксиран в съответствие със Закона за БНБ  в съотношение   BGN 1.95583:EUR 

1. 

При първоначално признаване, сделка в чуждестранна валута се записва във 

функционалната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният 

курс към момента на сделката или операцията. Паричните средства, вземанията и 

задълженията, като монетарни отчетни обекти, деноминирани в чуждестранна валута се 

отчитат във функционалната валута като се прилага обменният курс, публикуван от БНБ 
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за последния работен ден на съответния месец. Към края на отчетния период те са 

оценени в български лева, като се използва заключителният обменен курс на БНБ. 

Немонетарните отчетни обекти в отчета за финансовото състояние, първоначално 

деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута като се 

прилага историческият обменен курс към датата на операцията и последващо не се 

преоценяват по заключителен курс.  

 

 2.4. Приходи 

Приходите в дружеството се признават на база принципа за начисляване и до степента, 

до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат 

надеждно да се измерят. Приходите се оценяват на база справедливата цена на 

продадените продукция, стоки и услуги, нетно от косвени данъци (акциз и данък добавена 

стойност) и предоставени отстъпки и рабати. 

При продажбите на продукция, стоки и материали приходите се признават, когато 

всички съществени рискове и ползи от собствеността на стоките преминават у купувача. 

При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на 

завършеност на сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно 

измерен, както и разходите, извършени по сделката и разходите за приключването й.  

Приходите от транспортни услуги се признават, когато контролът върху ползата от 

предоставената услуга е прехвърлен върху ползвателя на услугите. 

При  продажба на дълготрайни материални и нематериални активи приходите се   

включват  в отчета за всеобхватния доход на ред „Други  приходи от продажби“ 

 

Финансовите приходи и разходи, които извършва дружеството се представят на 

лицевата страна на отчета за всеобхватния доход нетно към „Общо финансови приходи / 

разходи, нетно“ 

  

Приходи от финансиране 

Първоначално финансиранията се отчитат като приходи за бъдещи периоди, когато 

има значителна сигурност, че дружеството ще получи финансирането и ще изпълни 

условията, при които  то е отпуснато. Финансиране целящо да обезщети текущо 

възникнали разходи се признава за приход в същия период, в който са възникнали 

разходите.  Финансиране целящо да компенсира направени разходи за пирдобиване на 

активи се признава като приход от финансиране пропорционално на начислената за 

периода амортизация на активите, придобити с полученото финансиране. 
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2.5. Разходи 

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база 

принципите на начисляване и съпоставимост (до степента, до която това не би довело до 

признаване на обекти в отчета за финансовото състояние, които не отговарят на 

определенията за активи и пасиви). 

Разходите се признават на базата на пряка връзка между извършените разходи и 

приходи. Винаги се отразяват като текущ разход в момента на възникването им: 

-общи и административни разходи; 

-разходи за брак на материални запади; 

-разходи свързани с изпълнение на задължение. 

Когато икономическите изгоди се очаква да възникнат през няколко финансови 

периода и връзката им с приходите може да бъде определена само най-общо или 

косвено, разходите се признават на базата на процедури за систематично и 

пропорционално разпределение. 

Разходите за лихви по заеми се отчитат текущо по метода на ефективния лихвен 

процент. Разходите по заеми основно представляват лихви и заеми от дружеството – 

майка. Обикновено разходите по заеми следва да се признаят като разход за периода, в 

който са вазникнали на ред „финансови разходи” в отчета за всеобхватния доход. 

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за 

периода, през който договорите, за които се отнасят, се изпълняват. 

 

2.6. Имоти, машини и оборудване 

Имотите ,машините и оборудването (дълготрайни материални активи) са представени 

по историческа цена на придобиване,намалена с натрупаната амортизация . 

Първоначално придобиване 

При първоначално придобиване имотите, машините и оборудването се оценяват по 

цена на придобиване (себестойност), която включва покупната цена, митническите такси 

и всички други преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. 

Преките разходи основно са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална 

доставка и обработка, разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с 

проекта, невъзстановяеми данъци и др. 

При придобиване на имоти, машини и оборудване при условията на разсрочено 
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плащане, покупната цена е еквивалентна на сегашната стойност на задължението, 

дисконтирано на база на лихвеното равнище по привлечените от дружеството кредитни 

ресурси с аналогичен матуритет и предназначение. 

Дружеството е определило стойностен праг от 700 лв., под който придобитите активи 

независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ 

разход в момента на придобиването им. 

 

Последващо оценяване 

Избраният от дружеството подход за последваща балансова оценка на имотите, 

машините и оборудването е моделът на себестойността по МСС 16 – цената на 

придобиване (себестойността), намалена с начислените амортизации и натрупаните 

загуби от обезценка. 

Последващи разходи 

Разходите за ремонти и поддръжка се признават за текущи в периода, през който са 

направени. Извършени последващи разходи, свързани с имоти, машини и оборудване, 

които имат характер на подмяна на определени възлови части и агрегати, или на 

преустройство и реконструкция, се капитализират към балансовата стойност на 

съответния актив и се преразглежда остатъчния му полезен живот към датата на 

капитализация. Същевременно, неамортизираната част на заменените компоненти се 

изписва от балансовата стойност на активите и се признава в текущите разходи за 

периода на преустройството. 

 

Методи на амортизация 

Дружеството използва линеен метод на амортизация на имотите, машините и 

оборудването. Амортизирането на активите започва, когато те са на разположение за 

употреба. Земята не се амортизира. Полезният живот по групи активи е съобразен с 

физическото износване, спецификата на оборудването, бъдещите намерения за употреба и 

с предполагаемото морално остаряване. 

 

 

 

 Срокът на годност по групи активи е както следва: 

 сгради –  25 г.; 

 машини и оборудване –  от 3 г. до 10 г.; 
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 компютри – 2 г.; 

 транспортни средства  –от  4 г. до 10 г.; 

 стопански инвентар –7 г; 

 други – 6 г; 

Определеният срок на годност на дълготрайните активи се преглежда в края на всяка 

година и при установяване на значителни отклонения спрямо бъдещите очаквания за 

срока на използването на активите, същият се коригира перспективно.  

 

 Обезценка на активи 

Балансовите стойности на имотите, машините и оборудването подлежат на преглед 

за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, 

че балансовата стойност би могла да се отличава трайно от възстановимата им стойност. 

Ако са налице такива индикатори, че приблизително определената възстановима 

стойност е по-ниска от тяхната балансова стойност, то последната се коригира до 

възстановимата стойност на активите. Възстановимата стойност на дълготрайните 

материални активи е по-високата от двете: справедлива стойност без разходи за 

продажба или стойност при употреба. За определянето на стойността при употреба на 

активите бъдещите парични потоци се дисконтират до тяхната настояща стойност като 

се прилага дисконтов фактор преди данъци, който отразява текущите пазарни условия и 

оценки на времевата стойност на парите и рисковете специфични за съответния актив. 

Загубите от обезценка се отчитат в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или 

загубата за годината). 

2.7. Нематериални активи 

Нематериалните активи са представени в годишният  финансов отчет по цена на 

придобиване (себестойност), намалена с натрупаната амортизация . В техния състав са 

включени  закупена търговска марка от дружеството и  програмен продукт, използван в 

дружеството.  

В дружеството се прилага линеен метод на амортизация на нематериалните активи. 

Балансовата стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за обезценка, 

когато са налице събития, или промени в обстоятелствата, които посочват, че 

балансовата стойност би могла да надвишава възстановимата им стойност. Тогава 

обезценката се включва като разход в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или 

загубата за годината). 
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2. 8. Инвестиции в дъщерни и асоциирани дружества 

Към края на 2021г. „Свинекомплекс Николово” АД няма инвестиции в дъщерни или 

асоциирани предприятия. 

2.9.  Материални запаси 

Материалните запаси са оценени по по-ниската от: цена на придобиване 

(себестойност) и нетната им реализируема стойност. 

Разходите, които се извършват, за да доведат даден продукт в неговото настоящо 

състояние и местонахождение, се включват в цената на придобиване (себестойността), 

както следва: 

• суровини и материали в готов вид и стоки - всички доставни разходи, които 

включват покупната цена, вносни мита и такси, транспортни разходи, невъзстановяеми 

данъци и други разходи, които допринасят за привеждане на материалите и стоките в 

готов за тяхното използване/продажба вид; 

• готова продукция и незавършено производство - преките разходи на материали и 

труд и приспадащата се част от производствените непреки разходи при нормално 

натоварен капацитет на производствените мощности, с изключение на административните   

разходи,   курсовите   разлики   и   разходите   по   привлечени финансови ресурси. 

При употребата (продажбата) на материалните запаси се използва методът на средно-

претеглената цена (себестойност). 

2.10.Финансови инструменти 

2.10.1. Финансови активи 

Дружеството класифицира своите финансови активи в категорията “заеми (кредити) 

и вземания”. Класификацията е в зависимост от същността и предназначението на 

финансовите активи към датата на тяхното придобиване. Ръководството определя 

класификацията на финансовите активи на дружеството към датата на първоначалното 

им признаване в отчета за финансовото състояние. 

Обичайно дружеството признава в отчета за финансовото състояние финансовите 

активи на датата на търгуване – датата, на която то се е обвързало (поело е окончателен 

ангажимент) да закупи съответните финансови активи. Финансови активи първоначално 

се оценяват по тяхната справедлива стойност плюс преките разходи по транзакцията. 

Финансовите активи се отписват от отчета за финансовото състояние на 

дружеството, когато правата за получаване на парични средства (потоци) от тези активи 

са изтекли, или са прехвърлени и дружеството е прехвърлило съществената част от 

рисковете и ползите от собствеността върху актива на друго дружество (лице). Ако 
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дружеството продължава да държи съществената част от рисковете и ползите 

асоциирани със собствеността на даден трансфериран финансов актив, то продължава да 

признава актива в отчета за финансовото състояние, но признава също и обезпечено 

задължение (заем) за получените средства. 

Кредити и вземания 

Кредитите и вземанията са недеривативни финансови активи с фиксирани или 

установими плащания, които не се котират на активен пазар. Те се оценяват в отчета за 

финансовото състояние  по тяхната амортизируема стойност при използването на метода 

на ефективната лихва, намалена с направена обезценка. Тази група финансови активи 

включва: предоставени заеми, търговски вземания, други вземания от контрагенти и 

трети лица, парични средства и парични еквиваленти от отчета за финансовото 

състояние. Тези активи се включват в групата на текущите активи, когато матуритетът 

им е в рамките на 12 месеца или в един обичаен оперативен цикъл на дружеството, а 

останалите – като нетекущи. Лихвеният доход по кредитите и вземанията се признава на 

база ефективна лихва, освен при краткосрочните вземания под три месеца, където 

признаването на такава лихва е неоснователно като несъществено и в рамките на 

обичайните кредитни условия. Лихвеният доход по предоставени кредити се представя в 

отчета за всеобхватния доход, към “финансови приходи”, а приходите от лихви по 

текущи банкови сметки и по търговски вземания в “други приходи от дейността”.   

На датата на всеки отчет за финансовото състояние дружеството оценява дали са 

настъпили събития и обстоятелства, които показват наличието на обективни 

доказателства, че отделен финансов актив или група активи има обезценка. 

2.10.2. Финансови пасиви и инструменти на собствен капитал 

Дружеството класифицира дългови инструменти и инструменти на собствен капитал 

или като финансови задължения или като собствен капитал в зависимост от същността и 

условията в договор със съответния контрагент относно тези инструменти. 

Финансови пасиви 

Финансовите пасиви са класифицирани от дружеството при първоначалното им 

възникване в категорията “други финансови пасиви”. 

Други финансови пасиви включват: заеми (кредити), търговски задължения към 

доставчици, свързани лица и други контрагенти. Първоначално те се признават в отчета 

за финансовото състояние по справедлива стойност, нетно от преките разходи по 

транзакцията, а последващо – по амортизируема стойност по метода на ефективната 

лихва . 
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2.10.3. Видове финансови инструменти 

Търговски и други вземания 

Търговските вземания се представят и отчитат по справедлива стойност на база 

стойността на оригинално издадената фактура, намалена с размера на обезценката за 

несъбираеми суми. В случаите на разсрочени плащания над обичайния кредитен срок, 

при които не е предвидено плащане на лихва или лихвата значително се различава от 

обичайния пазарен лихвен процент, вземанията се оценяват първоначално по тяхната 

справедлива стойност, а последващо – по амортизируема стойност, след приспадане на 

инкорпорираната в тяхната номинална стойност лихва, определена по метода на 

ефективната лихва. 

Приблизителната оценка за загуби от съмнителни и несъбираеми вземания се прави, 

когато за събираемостта на цялата сума или част от нея съществува висока несигурност. 

Несъбираемите вземания се изписват, когато правните основания за това настъпят. 

Балансовата стойност на търговските вземания се коригира чрез използването на 

корективна сметка, където се натрупват всички обезценки и кредитната загуба, а сумата 

на кредитната загуба за периода се признава в отчета за всеобхватния доход в „Разходи 

за провизии и  обезценки (в печалбата или загубата за годината).В случаите на 

последващо възстановяване на обезценка то се посочва към “Други приходи от 

дейността  ” (в печалбата или загубата за годината) за сметка на намаление на коректива. 

Предоставени заеми 

Всички предоставени заеми са представени по себестойност (номинална сума), която 

се приема за справедлива стойност на даденото по сделката, нетно от преките разходи. 

След първоначалното признаване предоставените заеми се оценяват последващо по 

амортизируема стойност, определена чрез прилагане на метода на ефективната лихва. 

При наличие на индикатори за съществуваща несигурност, тези заеми или част от тях да 

бъдат събрани, същите се обезценяват до настоящата стойност на реално очакваните 

бъдещи парични потоци. Балансовата стойност на предоставените заеми се коригира 

чрез използването на корективна сметка, където се натрупват всички обезценки, а сумата 

на загубата от обезценка за периода се признава в отчета за всеобхватния доход  в „други  

оперативни разходи за дейността” (в печалбата или загубата за годината).В случаите на 

последващо възстановяване на обезценка то се посочва към “други приходи” (в 

печалбата или загубата за годината) за сметка на намаление на коректива.  

 

Парични средства и парични еквиваленти 

Паричните средства включват касовите наличности и разплащателните сметки. 
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 За целите на изготвянето на отчета за парични потоци (ОПП):  

 паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са 

представени брутно, с включен ДДС (20%); 

 лихвите, свързани с кредити, обслужващи текущата дейност, се включват в 

оперативна дейност; 

 лихвите, по дългосрочни банкови кредити със специално предназначение се 

включват във финансовата дейност; 

 лихвите по предоставени свободни парични средства под формата на краткосрочни 

кредити се третират като инвестиционна дейност. 

 краткосрочно блокираните парични средства са третирани като парични средства и 

еквиваленти. 

 платеният ДДС при доставка на дълготрайни активи от страната се посочва на ред 

“плащания към доставчици” към паричните потоци от оперативна дейност, доколкото 

той участва и се възстановява заедно и в оперативните потоци на дружеството за 

съответния период (месец). 

 трайно блокираните парични средства (над 3 мес.) не се третират като парични 

средства и не са включени в отчета за паричните потоци 

Лихвоносни заеми и други привлечени финансови ресурси 

Всички получени заеми и други привлечени финансови ресурси се отчитат 

първоначалнопо себестойност (номинална сума), която се приема за справедлива 

стойност на полученото по сделката, нетно от преките разходи, свързани с тези заеми и 

привлечени ресурси. След първоначалното признаване, лихвоносните заеми и други 

привлечени ресурси, се оценяват последващо по амортизируема стойност, определена 

чрез прилагане на метода на ефективната лихва. Амортизируемата стойност е изчислена 

като са взети предвид всички видове такси, комисионни и други разходи, вкл. дисконт 

или премия, асоциирани с тези заеми. Печалбите и загубите от тях се признават в отчета 

за всеобхватния доход като финансови приходи или разходи през периода на 

амортизация или когато задълженията се отпишат или редуцират. 

 Лихвоносните заеми и други привлечени финансови ресурси се класифицират 

като текущи, освен за частта от тях, за която дружеството има безусловно право да уреди 

задължението си в срок над 12 месеца от края на отчетния период.   
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2.11. Правителствени финансирания 

Правителствено финансиране се признава първоначално като отсрочен доход, когато 

е налице разумна сигурност, че то ще бъде получено от дружеството, и че последното е 

спазило и спазва условията и изискванията по финансирането.   

Правителствено финансиране, свързано с компенсиране на направени разходи, се 

признава в текущите печалби и загуби на систематична база за същия период, през който 

са признати и разходите. 

2.12. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово 

законодателство 

Трудовите отношения с работниците и служителите в дружеството, в качеството му 

на работодател, се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и на разпоредбите на 

действащото осигурително законодателство в РБългария. 

Краткосрочни доходи 

Краткосрочните доходи на наетия персонал под формата на възнаграждения, 

социални доплащания и придобивки, (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на 

периода, в който персоналът е положил труд за тях, или е изпълнил необходимите 

условия) се признават като разход в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или 

загубата за годината), освен ако даден МСФО не изисква тази сума да се капитализира в 

себестойността на определен актив, в периода, в който е положен трудът за тях или са 

изпълнени изискванията за тяхното получаване, и като текущо задължение (след 

приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удръжки) в размер на 

недисконтираната им сума.  

Социалната програма на дружеството включва  транспорт на работниците и 

служителите от местоживеене до месторабота и обратно, както и ежемесечна социална 

придобивка под формата на ваучери за храна до размера на необлагаемата стойност 

определена от законодателя. 

Дългосрочни доходи при пенсиониране 

Планове с дефинирани вноски 

Основно задължение на дружеството в качеството му на работодател е да извършва 

задължително осигуряване на наетия персонал за фонд “Пенсии”, допълнително 

задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), фонд “Общо заболяване и майчинство” 

(ОЗМ), фонд “Безработица”, фонд “Трудова злополука и професионална болест” 
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(ТЗПБ)и здравно осигуряване.Размерите на осигурителните вноски се утвърждават със 

Закона за бюджета на ДОО и Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. 

Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съответствие с 

правилата от  Кодекса за социално осигуряване (КСО) в съотношение 60:40 (2020 г.: 

60:40).  

Тези осигурителни и пенсионни планове, прилагани от дружеството в качеството му 

на работодател, са планове с дефинирани вноски. При тях работодателят плаща месечно 

определени вноски в държавните фондове “Пенсии”, фонд “Общо заболяване и 

майчинство”, фонд “Безработица”, фонд “Трудова злополука и професионална болест”, 

както и за допълнително задължително пенсионно осигуряване (универсални и 

професионални пенсионни фондове) - на база фиксираните по закон проценти и няма 

друго допълнително правно или конструктивно задължение за доплащане във фондовете 

в бъдещи вноски в случаите, когато те нямат достатъчно средства да изплатят на 

съответните лица заработените от тях суми за периода на трудовия им стаж. Аналогично 

са задълженията по отношение на здравното осигуряване. 

Дължимите от дружеството вноски по плановете с дефинирани вноски за социалното 

и здравно осигуряване се признават като текущ разход в отчета за всеобхватния доход (в 

печалбата или загубата), освен ако даден МСФО не изисква тази сума да се капитализира 

в себестойността на определен актив, и като текущо задължение в недисконтиран 

размер, заедно и в периода на полагане на труда и на начислението на съответните 

доходи на наетите лица, с които доходи вноските са свързани.   

 

Планове с дефинирани вноски 

Съгласно Кодекса на труда работодателят е задължен да изплаща на персонала при 

настъпване на пенсионна възраст обезщетение, което в зависимост от трудовия стаж в 

предприятието може да варира между 2 и 6 брутни работни заплати към датата на 

прекратяване на трудовото правоотношение. По своите характеристики тези схеми 

представляват нефондирани планове с дефинирани доходи. 

Изчислението на размера на тези задължения налага участието на квалифицирани 

актюери, за да може да се определи тяхната сегашна стойност към датата на отчета, по 

която те се представят в отчета за финансовото състояние, а респективно изменението в 

стойността им, се представя в отчета за всеобхватния доход като: 

 а) разходите за текущ и минал стаж, разходите за лихва и ефектите от съкращенията 

и урежданията се признават веднага, в периода, в който възникнат, и представят в 

текущата печалба или загуба, по статия „разходи за персонал”,  
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б) ефектите от последващите оценки на задълженията, които по същество 

представляват актюерски печалби и загуби, се признават веднага, в периода, в който 

възникнат, и се представят в Отчета за всеобхватния дохов в  Друг всеобхватен  доход, в 

статия „Актюерски печалби/загури по планове“. 

 Актюерските печалби и загуби произтичат от промени в актюерските 

предположения и опита. 

За коректното определяне на дългосрочните задължения към персонала по повод 

обезщетения при пенсиониране, при  изготвяне на Годишният финансов отчет, 

дружеството назначава актюери, които издават доклад с актюерски изчисления. За целта 

те прилагат кредитния метод на прогнозните единици. Сегашната стойност на 

задължението по дефинираните доходи се изчислява чрез дисконтиране на бъдещите 

парични потоци, които се очаква да бъдат изплатени в рамките на матуритета на това 

задължение и при използването на лихвените равнища на държавни дългосрочни 

облигации с подобен срок, котирани в България, където функционира и самото 

дружество. 

Доходи при напускане 

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, дружеството в качеството му на 

работодател има задължение да изплати при прекратяване на трудовия договор преди 

пенсиониране-  обезщетения. 

Дружеството признава задължения към персонала по доходи при напускане преди 

настъпване на пенсионна възраст, когато е демонстриран обвързващ ангажимент, на база 

анонсиран план, вкл. за преструктуриране, да се прекрати трудовият договор със 

съответните лица без да има възможност да се отмени, или при формалното издаване на 

документите за доброволно напускане. Доходи при напускане, платими повече от 12 

месеца от края на отчетния период, се дисконтират и представят в отчета за финансовото 

състояние по тяхната сегашна стойност. 

 2.13. Акционерен капитал и резерви 

Дружеството е акционерно и е задължено да регистрира в Търговския регистър 

определен размер на акционерен капитал, който да служи като обезпечение на 

вземанията пред кредиторите на дружеството. Акционерите отговарят за задълженията на 

дружеството до размера на своето акционерно участие в капитала и могат да претендират 

връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност. 

Дружеството отчита основния си капитал по номинална стойност на регистрираните в 

съда акции. 
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Съгласно изискванията на Търговския закон и устава, дружеството е длъжно да 

формира и резерв "фонд Резервен", като източници на фонда могат да бъдат: 

• най-малко една десета от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда 

достигнат една десета част от акционерния капитал или по-голяма част, определена по 

решение на Общото събрание на акционерите; 

• средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им 

(премиен резерв); 

• други източници, предвидени по решение на Общото събрание. 

Средствата от фонда могат да се използват само за покриване на годишната загуба и 

на загуби от предходни години. Когато средствата във фонда достигнат определения в 

устава минимален размер, средствата над тази сума могат да бъдат използвани за 

увеличаване на акционерния капитал. 

 

2.14.Лизинг 

    Финансов лизинг   

Лизингодател 

Финансовият лизинг, при който се трансферира извън дружеството 

съществената част от всички рискове и стопански изгоди, произтичащи от 

собствеността върху актива под финансов лизинг, се изписва от състава на 

активите на лизингодателя при прихвърляне към лизингополучателя на актива и 

се представя в отчета за финансовото състояние като вземане със стойност, равна 

на нетната инвестиция от лизинга. Нетната инвестиция в лизинговия договор 

представлява разликата между сбора от минималните лизингови плащания по 

договора за финансов лизинг и негарантираната остатъчна стойност, начислена за 

лизингодателя, и незаработеният финансов доход. 

Разликата между балансовата стойност на отдадения под финансов лизинг 

актив и незабавната (справедливата му продажна) стойност се признава в отчета 

за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) в началото на 

лизинговия договор (при предаването на актива) като доход от продажба на 

активи. 

Признаването на заработения финансов приход като текущ лихвен приход се 

основава на прилагането на метода на ефективната лихва. 

 

 

Оперативен  лизинг   

 

             Лизингодател 

Наемодателят продължава да притежава съществена част от всички рискове и 

стопански изгоди от собствеността върху дадения актив. Поради това този актив 

продължава да е включен в състава на неговите имоти, машини и оборудване 
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като амортизацията му за периода се включва в текущите разходи на 

лизингодателя. 

Приходът от наеми от оперативен лизинг се признава на базата на линейния 

метод в продължение на срока на съответния лизинг. Първоначално направените 

преки разходи във връзка с договарянето и уреждането на оперативния лизинг, се 

добавят към балансовата стойност на отдадените активи и се признават на базата 

на линейния метод в продължение на срока на лизинга. 

 2.16. Данъци върху печалбата 

Текущите данъци върху печалбата се определят в съответствие с изискванията на 

българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. 

Номиналната данъчна ставка за 2021 г. е 10% (2020 г. : 10%).   

Отсрочените данъци се определят чрез прилагане на балансовия пасивен метод за 

всички временни разлики към датата на Годишния финансовия отчет, които съществуват 

между балансовите стойности и данъчните основи  на отделните активи и пасиви. 

Отсрочените данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики, с 

изключение на тези, породили се от признаването на актив или пасив, който към датата 

на стопанската операция не е повлиял върху счетоводната и данъчната печалба/(загуба).  

Отсрочените данъчни активи се признават за всички намаляеми временни разлики и 

за неизползваните данъчни загуби, до степента, до която е вероятно те да се проявят 

обратно и да бъде генерирана в бъдеще достатъчна облагаема печалба или да се проявят 

облагаеми временни разлики, от които да могат да се приспаднат тези намаляеми 

разлики, с изключение на разликите, породили се от признаването на актив или пасив, 

който към датата на стопанската операция не е повлиял върху счетоводната и данъчната 

печалба/(загуба).  

Балансовата стойност на всички отсрочени данъчни активи се преглежда при 

изготвяне на Годишния отчет за финансово състояние и се редуцира до степента, до 

която е вероятно те да се  проявят обратно и да се генерира достатъчно  облагаема 

печалба или проявяващи се през същия период облагаеми временни разлики, с които те 

да могат да бъдат приспаднати или компенсирани. 

Отсрочените данъци, свързани с обекти, които са отчетени директно в собствения 

капитал или друга балансова позиция, също се отчитат директно към съответния 

капиталов компонент или балансовата позиция. 

Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки, които 

се очаква да се прилагат за периода и типа операции, през който активите ще се 

реализират, а пасивите ще се уредят (погасят), на база данъчните закони, които са в сила 
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или в голяма степен на сигурност се очаква да са в сила.  

През 2021 г.отсрочените данъци върху печалбата ще  се оценяват при ставка 10%, 

която беше валидна и за 2020 г. 

2.16. Доходи на акция 

Основните доходи на акция се изчисляват като се раздели нетната печалба или загуба 

за периода, подлежаща на разпределение между акционерите, притежатели на обикновени 

акции, на средно-претегления брой на държаните обикновени акции за периода. 

Средно-претегленият брой акции представлява броят на държаните обикновени акции 

в началото на периода, коригиран с броя на обратно изкупените обикновени акции и на 

новоиздадените такива през периода, умножен по средно-времевия фактор. Този фактор 

изразява броя на дните, през които конкретните акции са били държани, спрямо общия 

брой на дните през периода. 

При капитализация, допълнителна емисия или разделяне, броят на обикновените 

акции, които са в обръщение до датата на това събитие, се коригира, за да се отрази 

пропорционалната промяна в броя на обикновените акции в обръщение така, сякаш 

събитието се е случило в началото на представения най-ранен период. 

2.17. Преценки от определящо значение при прилагане счетоводната политика 

на дружеството. Ключови приблизителни оценки и предположения с висока 

несигурност. 

Актюерски изчисления 

При определяне на сегашната стойност на дългосрочните задължения към персонала 

при пенсиониране са използвани изчисления на сертифицирани актюери, базирани на 

предположения за смъртност, темп на текучество на персонала, бъдещо ниво на работни 

заплати и дисконтов фактор, които предположения са преценени от ръководството като 

разумни и уместни за дружеството.  

Дългосрочните задължения към персонала при пенсионеране включват сегашната 

стойност на задължението на Дружеството за изплащане на обезщетение на лица от наетия 

персонал към датата на всеки  Годишен финансов отчет  при настъпване на пенсионна 

възраст.  

В съответствие с изискванията на Кодекса на труда, при прекратяване на трудовия 

договор на служител, придобил право на пенсия, работодателят му изплаща обезщетение, 

в размери, определени в КТ и КТД на дружеството /от 2 до 6 брутни месечни работни 

заплати според трудовия стаж в Дружеството/. По своята характеристика тези 

обезщетение представляват планове с дефинирани доходи. 

Международен счетоводен стандарт (МСС) 19 – Доходи на наетите лица третира това 
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изискване като дългосрочно задължение на работодателя за изплащане на дефинирани 

доходи при напускане. Това налага прилагането на актюерски методи за изчисляване на 

настоящата стойност на бъдещите задължения на работодателя за изплащане на 

дефинирани доходи, чрез прилагане на Кредитния метод на прогнозираните единици. 

Събитието, което поражда задължението на работодателя е напускането на лицето, 

когато то е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това налага точно 

предвиждане на момента на напускане на наетите лица, според момента на възникване на 

това право за нуждите на изчисленията. Размерът на обезщетението е в пряка зависимост 

от трудовия стаж на лицето, като след определен период от 10 и повече години, бъдещия 

трудов стаж не влияе върху по-нататъшния размер на задължението. За да се определи 

настоящата стойност на задължението е необходимо да се прогнозира размерът на 

обезщетението в бъдещия момент, в който то ще бъде дължимо към наетото лице, след 

което това обезщетение трябва да се дисконтира към момента на извършване на оценката. 

По тази сегашна стойност те се представят в отчета за финансовото състояние, коригирана 

с размера на непризнаите актюерски печалби и загуби, а измененито в стойността им, 

включително признатите актюерски печалби и загуби се представят в отчета за 

всеобхватния доход. Разходите за минал трудов стаж се признават веднага в отчета за 

всеобхватния доход. 

Обезценка на вземания /Кредитна загуба/ 

МСФО 9“Финансови инсрументи“  въвежда значителни промени в класификацията 

и оценяването на финансовите активи, като и нов модел на очакваните кредитни загуби 

за обезценка на  финансовите активи. 

Прилагането на МСФО9 от дружеството основно засяга обзеценката на финансови 

активи по модела на очакваните кредитни загуби, който има ефект върху финансовите 

търговски и други вземания. Дружеството прилага опростен подход за признавана на 

очаквани загуби, тъй като те не съдържат съществен компонент за финансиране.  

Дружеството оценява очакваните кредитни загуби на финансов инструмент по 

начин, който отразява: 

1. точната и вероятностно претеглена стойност на актива, определена чрез оценка на 

редица възможни резултати; 

2. стойността на парите във времето; и 

3. разумна и подкрепяща се информация за минали събития, настоящи условия и 

прогнози за бъдещи икономически условия, която е достъпна без съществени разходи 

или усилия към датата на отчета. 

При изготвяне на Годишния финансов отчет за 2021 г. дружеството  е извършило 

обезценка на своите вземания към 31 декември 2021 г. 
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Обезценка на материални запаси  

В края на всяка финансова година дружеството извършва преглед на състоянието и 

използваемостта на наличните материалните запаси. При установяване на запаси, които 

съдържат потенциална вероятност да не бъдат реализирани по съществуващата им 

балансова стойност в следващите отчетни периоди, дружеството обезценява 

материалните запаси до нетна реализируема стойност. 

 

 3.ПРИХОДИ  

 

  2021          2020   

   BGN”000   BGN”000 

Приходи от продажба на растениевъдна  продукция 

 

 

 

 

     7 

 

   

          

           0 

 

       

Общо       7            0 

 

 4.   ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА 

 

    

2021 

         

2020   

 BGN”000  BGN”000 

Приходи от наеми 

 

Други приходи/от продажба на ДМА, метални и дърв. 

отпадъци/ 

Приходи от компенсируеми отпуски на персонала                           

Приходи от отписване на задължения 

П риходи от финансиране  
 

 

  35 
 

  17 

 

           1 

 

           1 

           19 

          

         35 
 

         29 

 

   6 

 

   4 

   19 

Общо      73          93 

 

5.ПРОМЕНИ В ЗАПАСИТЕ ОТ ПРОДУКЦИЯ И НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО 

 

  2021          2020   

   BGN”000   BGN”000 

Промени в запасите на растениевъдна  продукция и 

незавършено производство 

 

 

 

 

     8 

 

   

          

           0 

 

       

Общо       8            0 

 

 6. РАЗХОДИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ 

  2021 2020 

 BGN”000 BGN”000             

Разходи за ел.енергия 34  23 
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Разходи за горива, масла и резервни части   9   6 

Разходи за други материали и консумативи 

Разходи за семена за посев, торове и препарати за 

раст.защита 

Разходи за ДМА под стойностен праг на същественост 

 

  3 

 

  1 

 

  0 

  3 

 

  0 

  

 1 

 

Общо  

  47 

 

 33 

 

 7.РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 

  

 2021 

 

2020 

 BGN”000 BGN”000             

Разходи за абонаментни услуги 17 

 

 13 

       Разходи за други външни услуги 15 4 

       Разходи за одиторски възнаграждения 7 10 
 

15 

7 

  4 

 10 

Разходи за застраховки 7   7 

Разходи за услуги по граждански договори 3   7 

Разходи за комуникации 7   3 

Общо 56  44 

 

8.РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 

 2021 2020 

 BGN”000 BGN”000             

Текущи възнаграждения 196 230 

Вноски по социалното осигуряване 36 40 

 

Разходи за дефинирани доходи на персонала съгл.МСС 19  6 8 

Начисл.суми за неизползв.отпуски и осигуровки върху тях 12 14 

Общо 250 292 

 

 

  

9. РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ 

 

Разходите за амортизации на имоти, машини  и оборудване , съоръжения и транспортни 

средства са в размер на 136 хил.лв. /2020г: 142 хил.лв. 

 

 

10. ВЪЗСТАНОВЕНА /НАЧИСЛЕНА/ ОБЕЗЦЕНКА НА ФИНАНСОВИ 

АКТИВИ, нетно 
 

 2021 2020 

 BGN”000 BGN”000             

Начислени обезценки на вземания  

 

4 

 
 

 

4 

 
 

Общо 4 4 
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11. ДРУГИ  РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА 

 2021 2020 

 BGN”000 BGN”000             

Разходи за местни данъци и такси  23 23 

Разходи по предоставяне на соц.придобивки 

Разходи по държавни и общински такси  

Разходи за учредяване и вписване на  ипотеки  

11 

4 

0 

 

0 

2 

16 

Разходи за брак на материални запаси 0 16 

Други разходи за дейността 4 18 

 

Разходи по корекция на ползван данъчен кредит 0 3 

Разходи за разноски по съдебно дело 0 26 

 

Общо 42 104 

 

     12. ФИНАНСОВИ  РАЗХОДИ  
 

 2021 2020 

 BGN”000 BGN”000             

Разходи за лихви по предоставен заем от  ДФ Земеделие

  

 

7 

 

 

 

 

11 

 

 

Разходи за лихви по предоставен заем от  свързано лице

  

 

31 

 

 
 

 

5 

 

 

Общо 38 16 

През цялата 2021 г.дружеството няма отчетени приходи от лихви. 

 

 13. ЗАГУБА ПРЕДИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 

 

 За  2021 г. дружеството формира счетоводна загуба  в размер на  485  хил.лв. 

/2020г: 542 хил.лв./. 

   

 14. ИКОНОМИЯ НА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА 

 

За отчетната 2021 г. дружеството формира отрицателен финансов 

резултат(счетоводна загуба)  в размер на  485 хил.лева. След начисляване на актив по 

отсрочени данъци в размер на 6 хил.лв. загубата към 31 декември 2021 г. е в размер на 

479  хил.лв.  

При преобразуване на финансовият резултат по ЗКПО  се формира данъчна загуба в 

размер на 459 хил.лв., която дружеството предстои да  приспада в следващите пет 

години при формиране на текуща данъчна печалба. 
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 15. ИМОТИ, МАШИНИ ОБОРУДВАНЕ -  справка към приложение  № 15 

 

  Към 31 декември 2021 г.дълготрайните материални активи на дружеството 

включват: сгради, машини и оборудване, транспортни средства, стопански инвентар и 

други активи. 

 Информация за отчетната стойност, набраната амортизация  и балансовата 

стойност се съдържа в справката към  приложение № 15 . 

 

 16. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ -  справка към приложение  № 16 

        

 Към 31 декември 2021 г.дружеството притежава програмен продукт по селекционна 

програма и закупено право върху търговска марка „Липник” . 

Информация за отчетната стойност, набраната амортизация  и балансовата стойност 

се съдържа в справката към  приложение № 16 . 

Към 31 декември нематериалните активи на дружеството са напълно амортизирани. 

17. ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ 

Дружеството има сключен договор за продажба на селскостопанска техника на 

разсрочено плащане за период от 48 месеца на стойност 8 хил.лв. /31.12.2020г: 8 хил.лв./. 

 

 

18.МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 

 31.12. 2021 31.12.2020 

 

 

BGN”000 

 

BGN”000             

Медикаменти  

Горива 

Мат.запаси  под прага на същественост за ДМА 

8 

2 
2 

8 

2 
2 

Незавършено производство на ГП 8 0 

Общо 20 12 

 

19.  ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ И ПРЕДПЛАТЕНИ РАЗХОДИ, ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ 

 31.12. 2021 31.12.2020 

 BGN”000 BGN”000 

Вземания  по договор за цесия 204 204 

Вземания от клиенти намалени с размера на обезценката   
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им 

Предплатени разходи и предоставени аванси 

Вземания по съдебни спорове 

Присъдени вземания 

Вземания от бюджета 

Вземания от подотчетни лица 

140 

 

18 

65 

0 

1 

2 

 

110 

 

20 

22 

9 

5 

2 

Общо 430 372 

   
   

20.  ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 31.12. 2021 31.12.2020 

 BGN”000 BGN”000             

Парични средства в банки   23  6 

Парични средства в брой   

Левова равностойност на ваучери за храна 

1 

 

1 

 1 

 

 

Общо  25      7 

 

 

21. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 

 

Основен акционерен капитал 

 Към 31 декември  2021 г. внесеният напълно основен капитал е в размер на 3 500 

хил.лв.и е разпределен в 3 500 000 броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 

1лв.  

Законовите резерви  в размер на 379 х.лв.  са формирани  както следва: 

-  фонд "Резервен"-264х.лв./ от разпределение на 1/10 от счетоводната печалба от 

предходните отчетни периода/ 

- 115 х.лв. начислен на основание чл.189 б от ЗКПО преотстъпен данък както следва: 

за 2014 г.     50  х.лв; 

за 2013         30 х.лв.;  

за 2012 г.     35 х.лв. 

                  

     Допълнителни резерви   

         На проведеното Редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 

28.06.2021г. е взето решение на основание чл.19, ал.3 от Устава на дружеството с размера на 

формираните  255  хил.лв. допълнителни резерви в резултат на отнесени    печалби  от минали 

години да се покрие част от непокритата загуба от минали години . 

         С оглед на взетото решение допълнителните резерви   в състава на собствения 

капитал са изчерпани . 

 Резерв от актюерски печалби и загуби в размер на 22 хил.лв. формирани от актюерски 
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печалби и загуби, включително разлика между фактическата възвръщаемост от активите 

по плана и признатата стойност в текущата печалба или загуба 

Неразпределена печалба от  минали години 

     Към 31 декември  2021 г. дружеството няма неразпределена печалба от минали 

години.  

 Непокрита загуба от минали години 

    През 2021 г. текущата загуба за 2020 г. е отнесена в увеличение на  непокритата 

загуба от минали години. На основание Протокол от проведено Редовно Общо събрание на 

акционерите на дружеството на 28.06.2021г  с 255 хил.лв.от допълнителните резерви е 

покрита част от непокритата загуба за минали години. 

 Към 31 декември  2021 г. непокритата загуба от минали години е в размер на 1 101 

хил.лв. 

Текуща печалба/загуба 

Към 31 декември  2021 г. дружеството формира  загуба в размер на 479  хил.лв. 

 

22. ФИНАНСИРАНИЯ 

В раздел „Нетекущи пасиви” е отразена дългосрочната част от балансовата стойност 

на  финансиране  по  изпълнен  проект, утвърден по програма САПАРД в размер на 132 

хил.лв. 

В раздел „Текущи пасиви” е отразена краткосрочната част от балансовата стойност  

на финансиране по изпълнен проект по програма САПАРД за дълготрайни материални 

активи, която ще бъде отчетена като текущ приход от финансиране в Отчета за 

всеобхватният доход през следващите  12 месеца.  

През  2021 г. е  признат приход от финансирания по програма САПАРД в размер на  

16  хил.лв. /2020г: 16 хил.лв./. 

В края на 2021г. дружеството е отчело текущ приход  в размер на 3 хил.лв. от 

финансиране в резултат на компенсация по Решение на Министерски Съвет по Програма 

за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с цел смекчаване 

на последиците от нестабилността на цените на енергийния пазар. 

 

23. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ  ЗАЕМИ 

 

   Кредит от ДФ Земеделие за изхранване на  наличното поголовие 

 31.12. 2021 31.12.2020 
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 BGN”000 BGN”000             

 Период на погасяване до 1 г. 336 336 

Общо  336 336 

 

   Предоставен заем от свързано лице 

 31.12. 2021 31.12.2020 

 BGN”000 BGN”000             

 Период на погасяване до 1 г. 

Период на погасяване над 1 г. 

1088 - 

353 

Общо  1088 353 

 

24. АКТИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ 

Към 31 декември 2021 г. 

Размер на       

временната 

разлика 

 

Актив по отсрочени 

данъци 

 А. Намаляеми      

1.Начислени компенсируеми отпуски  
18 184.65 1 818.47 

2.Счетоводно нач.амортизации 670 373.75 67 037.38 

3.Обезценка на вземанията  17 038.46 1 703.85 

4.Начислени дефинирани доходи 44 053.43 4 405.34 

  ОБЩО А: (1+2+3+4) 749 650.29 74 965.03 

 

През  2021 г.  дружеството формира активи по отсрочени данъци, отразени в отчет за 

финансовото състояние, съгласно приетата счетоводна политика. 

Към 31 декември 2020 г. 

Размер на 

временната 

разлика 

 

    Актив по отсрочени 

данъци 

 А. Намаляеми      

1.Начислени компенсируеми отпуски 
20,749.65 2,074.97 

2.Счетоводно нач.амортизации 561,526.28 56,152.63 
3.Обезценка на вземанията 16,981.32 1,698.13 
4.Начислени неплатени възн.на физ.лица 2,231.60 223.16 
5.Начислени дефинирани доходи 

 82,925.31 8,292.53 
6.Отписани задължения 3,831.54 383.15 

  ОБЩО А: (1+2+3+4+5) 688,245.70 68,824.57 

25. ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

 31.12.2021 31.12.2020 

 BGN”000 BGN”000 

Задължения към доставчици  12 3 

Търговски задължения  към свързани лица 0 111 

Задължения към клиенти по аванси 1 

 

 

1 
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Общо 13 115 

   

През първото тримесечие на 2021 г. по силата на сключен анекс  към договор за 

паричен  заем със свързано лице, търговските задължения на дружеството към същото 

лице  се трансформират във финансов заем. 

 

26. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И  СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

Текущи задължения 

 31.12. 2021 31.12.2020 

 BGN”000 BGN”000 

Задължения към персонала 

Провизирани суми по компенс.отпуски и 

осиг.вноски 

12 
 

18 

12 
 

21 

Задължения по социално осигуряване  5 5 

Общо 35 38 

   
   

   

Задължения към персонала при пенсиониране 

 

 

 

 

 

 

31.12. 2021 

31.12.2019 

BGN”000 BGN”000 
 

 

 

 

31.12. 2020              31.12.2019 

BGN”000                                       BGN”000             
 

  

 

 

Дефинирани доходи на персонала 

 

44 

 

58 

 

Общо 44 58 

 

 

 

 

 

 

РАЗМЕР НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО КЪМ НАЕТИТЕ ЛИЦА 

НА СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА 

 

 

No. 
 

Наименование 

Суми при 

пенсиониране по 

възраст и стаж за 

31.12.2021 г. 

1 
Настояща стойност на задължението 

към началото на периода (01.01.) 

 

57 949.73 лв. 

2 Разходи за лихви за периода 295.30 лв. 

3 Разходи за текущ стаж за периода 4 639.97 лв. 

4 Разходи за минал стаж за периода 1 110.38 лв. 
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5 Изплатен доход 0.00 лв. 

6 Актюерска (печалба) загуба за периода (19 941.95) лв. 

7 
Настояща стойност на задължението в 

края на периода (31.12.) 

 

44 053.43 лв. 

 

ПРИЗНАВАНЕ НА СУМИ В БАЛАНСА И ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ. 

В следните таблици са определени суми признати в счетоводния баланс и 

отчета за  доходите към 31.12.2021г. 

СУМИ ПРИЗНАТИ В БАЛАНСА НА СВИНЕКОМПЛЕКС 

НИКОЛОВО АД   КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА 

No. Наименование 
Суми за 

31.12.2021г. 

1. Сегашна стойност на задължението 44 053.43 лв. 

2. 
Справедлива стойност на активите по 

програмата 
0.00 лв. 

3. 
Задължение, признато в счетоводния 

баланс 
44 053.43 лв. 

СУМИ ПРИЗНАТИ В ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ НА СВИНЕКОМПЛЕКС 

НИКОЛОВО АД  КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА 

No. Наименование 
Суми за 

31.12.2021г. 
1. Разходи по текущ трудов стаж 4 639.97 лв. 

2. Разходи за лихви 295.30 лв. 

3. Разходи за минал стаж за периода 1 110.38 лв. 

4. 
Разходи, признати в отчета за приходите и 

разходите 
6 045.65 лв. 

 

 

 

 

 

СУМИ ПРИЗНАТИ В ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД НА СВИНЕКОМПЛЕКС 

НИКОЛОВО АД  КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА 

No. Наименование 
Суми за 

31.12.2021г. 

1. 
Призната статистическа актюерска 
(печалба) загуба, за минали годината 

0.00 лв. 

2. 
Призната статистическа актюерска (печалба) 

загуба, за годината 
(19 941.95) лв. 

3. 
Разходи, признати в друг всеобхватен 

доход 
(19 941.95) лв. 

 

В следващата таблица е показана изменения в нетното задължение, признати в 

счетоводния баланс, които следва да бъдат оповестени: 

No. Наименование 
Суми за 

31.12.2021г. 
1 Начално нетно задължение 57 949.73 лв. 

2 Разходите, признати в отчета за доходите 6 045.65 лв. 

3.1 Актюерска (печалба) загуба за периода 

резултат на промените в демографските 

предположения 

 

(62 495.35) лв. 

3.2 Актюерска (печалба) загуба за периода 

резултат на промените в финансовите 
предположения 

 

42 553.40 лв. 
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4 Призната статистическа актюерска 
(печалба) загуба, за минали годината 

0.00 лв. 

5 Изплатени доходи 0.00 лв. 

6 Крайно нетно задължение 44 053.43 лв. 

 

 

 

В следните таблици е определено изменението на задължението от 

промяната на допускането на процента за дисконтиране с+/- 0.25% (Анализ на 

чувствителността). 

No. Наименование 
При дискантов 
фактор 0.75% 

При дискантов 
фактор 1.25% 

1. 
Настояща стойност на задължението в 
края на периода (31.12.2021) 

44 823.66 лв 43 309.63 лв 

2. 
Изменения спрямо настояща стойност на 
задължението в края на периода 

1.75% -1.69% 

 

 

В следните таблици е определено изменението на задължението от 

промяната на допускането на процента за ръст на заплатите с +/- 1% . 

No. Наименование 
При ръст на 

заплатите 1% 
При ръст на 

заплатите 3% 

1. 
Настояща стойност на задължението в 
края на периода (31.12.2021) 

42 449.66 лв 45 875.37 лв 

2. 
Изменения спрямо настояща стойност на 
задължението в края на периода 

-3.64% 4.14% 

 

 

В следните таблици е определено изменението на задължението от 

промяната на допускането на очакваната продължителност на живот с +/- 1 година . 

No. Наименование 
При продължителност 

на живот - 1 година 
При продължителност 

на живот + 1 година 

1. 
Настояща стойност на задължението в 
края на периода (31.12.2021) 

43 512.20 лв 44 529.06 лв 

2. 
Изменения спрямо настояща стойност на 
задължението в края на периода 

-1.23% 1.08% 

 

 

В следните таблици е определено изменението на задължението от промяната на 

допускането на процента за текучество на персонала с +/- 1% . 

 
No. 

 
Наименование 

При 
текучество 

–1% 

При 
текучество 

+1% 

1. 
Настояща стойност на задължението в 
края на периода (31.12.2021) 

45 363.20 лв 41 183.22 лв 

2. 
Изменения спрямо настояща стойност на 
задължението в края на периода 

2.97% -6.52% 
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През изминалия отчетен период броя на работещите служители е 12 бр. Очакваните 

пенсионни обезщетения са представени в следната таблица: 

Матуритет 
Настоящ размер на 

обезщетенията 
Очакван размер на 

обезщетенията 
2022-2026 28 391.48 лв. 38 633.03 лв. 

2027-2031 8 437.89 лв. 17 758.74 лв. 

2032-2036 3 544.20 лв. 15 484.29 лв. 

2037-2041 754.80 лв. 17 286.24 лв. 

2047-2051 2 925.07 лв. 14 998.57 лв. 

Общо: 44 053.43 лв. 104 160.87 лв. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

27. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ 

 31.12. 2021 31.12.2020 

 BGN”000 

 

BGN”000             

Задължения за местни данъци и такси 

Задължения по ЗДДФЛ 

 

43 

3 

 

 

35 

3 

 

 

Общо 46 38 

   
   

 

28. ДРУГИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Нетекущи пасиви  

 В състава на нетекущите пасиви в лицевата част на отчета за финансовото 

състояние на Свинекомплекс Николово АД  е отразена стойността на лихвата, обект на 

бъдещо  разсрочено плащане, съгласно сключен договор за разсрочено плащане на 

продадени активи и погасителният план към него.  

В отчета за финансовото състояние в раздел „Други нетекущи задължения” в размер 

на 1 хил.лв. са включени приходите за бъдещи периоди /31.12.2020г: 1 хил.лв./. 

 

Текущи пасиви 

 

 В текущите пасиви на лицевата  страна на отчета за финансовото състояние на 

Свинекомплекс Николово АД  са  отразени  следните текущи  задължения : 

-за   начислени лихви по предоставен  кредит от „Вианд“ ЕАД  в  размер на 36 

хил.лв.; /31.12.2020г.:44 хил.лв./; 
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-за начислени лихви по получен кредит от ДФ Земеделие към 31.12.2021 г. в размер 

на 1 хил.лв. 

 

 

29.УСЛОВНИ АКТИВИ И ПАСИВИ 

По получен кредит за изхранване на наличното поголовие в размер на 336 хил.лв.  

дружеството   има учредени  ипотеки върху свои недвижими имоти.  

Дружеството има учредена в полза на трето лице договорна ипотека върху свои 

недвижими имоти /земя и сгради/, в размер на до 10 млн.лева, за обезпечаване на 

вземанията по предоставен на свързано лице кредит; 

 

 

 

30.УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК 

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е изложено на различни 

финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, 

риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден 

риск и риск на лихвенообвързани парични потоци. Общото управление на риска е 

фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите 

пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха 

могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се 

идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за 

да се определят адекватни цени на продукцията,стоките и  на привлечения от него 

заемен капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства, правените от 

него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без  да се 

допуска  неоправдана концентрация на даден риск. 

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство  на 

изпълнителният директор и финансовите експерти на дружеството,  съгласно 

политиката, определена от Съвета на директорите, който е разработил основните 

принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени 

конкретните  процедури за управление на отделните специфични  рискове, като валутен, 

ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, и за риска при използването на финансови 

инструменти. 

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството 

при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при 

управлението на тези рискове. 
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Валутен риск 

Оперативната дейност на Дружеството не създава предпоставки за валутен риск 

поради това, че дейността се осъществява на местен пазар.   Кредитите  са  в лева и по 

тази причина към настоящия момент в Дружеството  не възниква валутен риск от 

експозицията по получени кредити. 

Ценови риск 

Дружеството е изложено на специфичен ценови риск за цената на стоките, основните 

си материали и съответните компоненти за изготвянето на продукцията. 

Минимизирането на ценовия риск за негативни промени в цените на материалите и 

продукцията, обект на търговските операции се постига чрез периодичен анализ и 

обсъждане на договорните отношения за преразглеждане и актуализиране на цените 

спрямо промените на пазара. 

Кредитен риск 

 Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични 

средства (в брой и по банкови сметки) и вземания от клиенти .Кредитен риск е основно 

рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят 

изцяло и в обичайно предвидените срокове  дължимите от тях суми по търговските 

вземания. Последните са представени в отчет за финансовото състояние в нетен размер, 

след приспадане на начислените обезценки по съмнителни и трудносъбираеми вземания. 

Такива обезценки се правят където и когато са били налице събития, идентифициращи 

загуби от несъбираемост съгласно предишен опит.      

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е 

да договаря кредитен период по-дълъг от обичайно договорираните срокове  само на 

клиенти, които имат дълга история и търговско сътрудничество с дружеството. За  

останалата част от клиентите - плащанията от продажбите се извършват само по банков 

път в срок до десет дни от датата на сделката или в деня на сделката.  

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно 

установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от 

финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените 

постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми.  

Ликвиден риск 

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в 

състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. 

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която 

постоянно поддържа оптимален ликвиден запас, парични средства и добра способност на 
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финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни 

ресурси.  

За да контролира риска, дружеството следи за незабавно плащане на 

нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по 

индивидуални споразумения с длъжниците.  

Дружеството осъществява наблюдение и контрол върху фактическите и прогнозните 

парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните 

граници на активите и пасивите на дружеството. Текущо матуритетът и своевременното 

осъществяване на плащанията се следи от финансово-счетоводния отдел, като се 

поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите 

плащания.  

Риск на лихвоносните парични потоци 

Дружеството  няма  значителна концентрация на лихвоносни активи,  затова 

приходите и входящите оперативни парични потоци са в голяма степен зависими от 

промените в пазарните лихвени равнища.  

Управление на капиталовия риск 

В управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа  възможности 

то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната 

възвръщаемост на инвестираните средства на акционерите, стопански ползи на другите 

заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална 

капиталова структура, за да се редуцират разходите за капитала. 

 Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база 

съотношението на задлъжнялост. Това съотношение се изчислява между нетния дългов 

капитал към общата сума на  капитала. Нетният дългов капитал се определя като разлика 

между всички привлечени заемни средства (краткосрочни и дългосрочни) така, както са 

посочени в баланса и паричните средства и парични еквиваленти. Общата сума на  

капитала е равна на собствения капитал и нетния дългов капитал.  

31. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 

 Към  31.12.2021г. свързаните лица на Свинекомплекс Николово АД включват: 

„Вианд“ЕАД – мажоритарен собственик на капитала и всички дружества под общ 

контрол, ключов управленски персонал. 

През отчетната 2021 г. „Свинекомплекс Николово” АД  извършва  сделки със 

свързаното лице „Вианд“ ЕАД както следва: 

- по отдаване под наем на МПС   /Свинекомплекс Николово АД в качеството си на 

наемодател/; 
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- по предоставяне на паричен заем с главница  и договорирана  лихва по пазарен 

лихвен процент /Свинекомплекс Николово АД в качеството си на заемател/ . 

През месец Януари 2021 г., чрез анексиране на договора за паричен заем от 2020 г., 

търговското задължение на Свинекомплекс Николово АД се погасавя и трансформира 

във финансов заем.  

Към 31.12.2021 г. дружеството дължи на „Вианд“ЕАД главница в размер на  дължи  

в размер на 1 088  хил.лв. и лихва в размер на 36 хил.лв. 

 През периода от 01 януари 2021г. до 31 декември  2021г. размерът на полученият 

кредит е в размер на 735 хил.лв.от които 111 хил.лв. е трансформирано задължение по 

фактури за доставка на фураж. 

През 2021г. Свинекомплекс Николово АД е извършило сделки по отдаване под наем 

на собствено МПС в размер на 1 хил.лв.  

По извършените през периода сделки няма необичайни условия и отклонения от 

пазарните цени.    

Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Съвета на 

директорите.През 2021 г. са начислени и изплатени възнаграждения на членове на 

Съвета на директорите в размер на 15 хил. лева. 

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на 

дружеството. 

Дружеството не осигурява частен пенсионен план за служителите си и не изплаща 

възнаграждения под формата на акции. 

  32.СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА 

Няма възникнали събития след датата на баланса, които да изискват промяна на 

отчета  или рекласификация на балансови пера. 

През февруари 2022 г. вследствие на военния конфликт между Русия и Украйна 

някои държави обявиха нови пакети от санкции срещу публичния дълг на Руската 

Федерация и някои руски банки, както и индивидуални санкции срещу определени руски 

граждани. 

Поради нарастващото геополитическо напрежение, от февруари 2022 г. се 

наблюдава значително увеличение в колебанията на фондовите и валутните пазари, 

цените на енергоносителите и горивата и значително обезценяване на рублата спрямо 

американския долар и еврото. 

Тези събития се очаква да окажат влияние върху дейността на предприятия от 

различни индустрии, опериращи в Руската Федерация, Украйна и Беларус. Дружеството 

няма преки експозиции (напр., сделки, салда, ангажименти) към свързани лица и/или към 

ключови клиенти, доставчици или банки от тези държави. Ефектите от горните събития 
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могат да окажат влияние върху цялостните макроикономически условия в страната и в 

Европа, както и в по-дългосрочен план върху търговските обороти, паричните потоци и 

рентабилността. 

Дружеството третира горните събития като некоригиращи събития, настъпили след 

края на отчетния период. Към датата на одобрение за издаване на настоящия финансов 

отчет, количественият ефект от тези събития не може да бъде определен с разумна 

степен на точност от страна на Дружеството. Ръководството анализира възможните 

ефекти от променящите се макро-икономически условия върху финансовото състояние и 

резултатите от дейността на Дружеството. 

Не са налице други значими събития след отчетната дата, които да изискват 

оповестяване или корекция на финансовия отчет за годината, приключваща на 31 

декември 2021 г. 
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Д О К Л А Д  

ЗА  

ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА 

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  

”СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО”АД за 2021г.  

 

  
 Изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 

20 март 2013г. /изм. на 10.07.2020г./ за изискванията към възнагражденията. Настоящият 

доклад включва и програма за прилагане на Политиката за възнагражденията, разработена 

от Съвета на директорите и приета и утвърдена от Общото събрание на акционерите 

/ОСА/ на „Свинекомплекс Николово”АД през 2014г. На 28 септември, 2020г. на редовно 

Общото събрание на акционерите на Дружеството, е приет изцяло нов текст на 

Политиката за възнагражденията, съобразен с изменението и допълнението на Наредба № 

48 на КФН /от 10.07.2020г./, и водени от стремежа за по-пълно съответствие на 

Политиката с действащата регулация.  

 

 Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е 

прилагана за периода от нейното приемане до края на отчетната година. Отразява 

фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете 

на СД на дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН.  

 

 Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е 

прилагана за периода до края на 2021г. 

 

 1.Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на 

политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за 

мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните 

консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за 

възнагражденията; 

 Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Свинекомплекс 

Николово” АД е разработена в съответствие с приетите нормативни актове, с 

изискванията на Наредба № 48 на КФН и Устава на дружеството, и е приета от редовно 

годишно общо събрание на акционерите на „Свинекомплекс Николово”АД, проведено на 

28.09.2020 година. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от СД и се 

утвърждава от Общото събрание на акционерите. 

 През отчетният период дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията.   

При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на СД не са 

ползвани външни консултанти. 

  

 2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното 

възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи; 

 Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, чийто вид, 

размер и срок, за който са дължими, са определени с решение на Общото събрание на 

акционерите и се изплаща при условията и в сроковете на сключените между тях и 

Дружеството договори за управление. 
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През 2021г. членовете на Съвета на директорите на „Свинекомплекс Николово” АД 

получават само постоянно месечно възнаграждение, конкретния размер на което се 

определя от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Като основа за определяне 

на месечните им възнаграждения се приема минимална работна заплата за страната, както 

и минималния осигурителен праг за съответната длъжност. 

От 01.01.2021г. до 31.10.2021г. членовете на СД получават постояно месечно 

възнаграждение в размер на 610 лв. / шестстотин и десет лева/ в съответствие с решение 

на ОСА. Отчитайки влиянието на пандемията Covid-19 върху финансовите резултати на 

дружеството, ОСА приема, считано от 01.11.2021 г. временно същите да не получават 

възнаграждения за дейността им като такива. 

  

За отчетния период членовете на СД не са получили променливо възнаграждение. 

  

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на 

които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид 

променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 

допринасят за дългосрочните интереси на дружеството; 

Не са предоставени опции върху акции, вкл. акции на дружеството, права за 

придобиване на финансови инструменти, или друг вид променливо възнаграждение.  

 

 4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите 

за постигнатите резултати; 

Към момента Дружеството не прилага методи за преценка с оглед изпълнение на 

критериите за постигнатите резултати. 

 

 5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите 

резултати; 

Към момента решението за получаваните възнаграждения е прието от Общото 

събрание, като размерът им е определен на основа минималната работна заплата за 

страната, както и минималния осигурителен праг за съответната длъжност. 

 

 6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на 

бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения; 

За 2021г. Дружеството не прилага схема на изплащане на бонуси и/или на други 

непарични допълнителни възнаграждения.  

 

 7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или 

дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова 

година, когато е приложимо; 

Няма предвидено допълнително доброволно пенсионно осигуряване за членовете на 

Съвета на директорите. 

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите. 

 

 8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите 

възнаграждения; 
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Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения, поради това 

няма такава информация. 

 

 9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на 

договорите; 

Правилата, които регулират обезщетенията за членовете на СД при прекратяване на 

техните договори, се съдържат в чл.27-чл.31 от Политиката.  

Предвидено е обещетение при предсрочно прекратяване на договора с членовете на 

Съвета на директорите, чийто размер не може да надхвърля двумесечното му брутно 

възнаграждение за последния пълен месец на изпълнение на функциите на член на Съвета 

на директорите. 

Обезщетение не се дължи в случай, че освобождаването е по причина 

незадоволителни резултати или виновно поведение на члена на Съвета на директорите. 

През отчетния период като членове на СД няма предсрочно прекратен мандат на член 

на Съвета на директорите.  

  

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и 

опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи 

възнаграждения, основани на акции; 

Дружеството не предвижда такъв вид възнаграждения, включващи акции, вкл. акции 

на дружеството и права за придобиване на финансови инструменти. 

 

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на 

мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на 

периода по т. 10; 

Дружеството не следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид 

възнаграждения. 

 

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и 

контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестието 

за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в 

случай на предсрочно прекратяване; 

Договорът с всеки член на СД е сключен до края на мандата, за който е избран от 

Общото събрание на акционерите. През отчетната финансова година дружеството няма 

прекратен договор с член на Съвета на директорите. 

Съветът на директорите на „Свинекомплекс Николово” АД се състои от трима члена 

в състав: 

 

12.1.Румен Василев Петров -Председател на СД, гражданин на Р България.  

Срок на договора-до изтичане на мандата. 

Срок на предизвестие при предсрочно прекратяване-60 /шестдесет/ календарни дни. 

 Детайли относно обещетенията и/или други дължими плащания в случай на 

предсрочно прекратяване – описани са в т.9. 

 

12.2  Стефан Асенов Йорданов -член на СД, гражданин на Р България.  

Срок на договора-до изтичане на мандата. 

Срок на предизвестие при предсрочно прекратяване-60 /шестдесет/ календарни дни. 
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 Детайли относно обещетенията и/или други дължими плащания в случай на 

предсрочно прекратяване – описани са в т.9. 

 

12.3 Мариана Киселова – член на СД и Изп. директор на Дружеството, гражданин на 

Р България.  

Срок на договора-до изтичане на мандата. 

Срок на предизвестие при предсрочно прекратяване- 60 /шестдесет/ календарни дни. 

 Детайли относно обещетенията и/или други дължими плащания в случай на 

предсрочно прекратяване – описани са в т.9. 

 

Детайли относно обещетенията и/или други дължими плащания в случай на 

предсрочно прекратяване – в случай на предсрочно прекратяване, обещетението да не 

надвишава месечното му брутно възнаграждение за 2 /два/ месеца. Друг вид обещетения 

не се предвиждат. 

 

13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на 

членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова 

година; 

Пълният размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, 

изплатени за финансовата 2021 год. възлиза общо на 15 278,66 лв. 
 

 Други материални стимули не се предвиждат и не са изплащани. 

 

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на 

управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през 

съответната финансова година: 

 

 а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за 

съответната финансова година - 2021г.; 

 

Пълния размер на възнагражденията, начислени и/или изплатени от Дружеството за 

отчетния период на лицата, които са били членове на СД, е както следва: 

 

 Корнелия Славчева Харитонова – 3549,09 лв.  

 Стефан Асенов Йорданов – 5629,57 лв. 

 Мариана Евгениева Киселова – 6 100,00 лв.  

 Румен Василев Петров – 0,00 лв.  

 

 б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от 

лицето от дружества от същата група; 

Не са получавани такива. 

 в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на 

печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им; 

Членовете на СД не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на 

печалбата и/или бонуси. 
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 г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън 

обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с 

него договор; 

Няма такива. 

 д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му 

по време на последната финансова година; 

През последната финансова година няма платено и/или начислено обещетение по 

повод на прекратяване на функциите на член на съвета на директорите. 

 е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън 

посочените в букви "а" - "д"; 

Няма такива. 

 ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови 

разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други 

дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, 

включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите; 

Няма такива 

 

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или 

други схеми за стимулиране въз основа на акции: 

 

 а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от 

дружеството през съответната финансова година и условията, при които са 

предложени, съответно предоставени; 

Няма такива. 

 

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за 

всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на 

лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година; 

Няма такива. 

 

 в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, 

включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия 

за упражняване на правата; 

Няма такива. 

 

 г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, 

приети през финансовата година. 

 Няма такива. 

 

16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на 

средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите 

в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, 

представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне; 
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Годишно изменение на възнаграждението на членовете на СД /ВСД/, резултатите 

на дружеството /ФРД/ и средния размер на възнагражденията на основа пълно работно 

време на служителите в дружеството, които не са директори /СРЗ/. 
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17. Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на 

променливото възнаграждение; 

Договорите с членовете на СД следва да включват разпоредби, които да позволяват 

на дружеството да изисква връщане на променливото възнаграждение, предоставено въз 

основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни. Решението за връщане на 

променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което 

определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора. 

През 2021г. няма основания за упражняване на възможността да се изисква връщане 

на променливо възнаграждение. 
  

 

18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на 

политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, 

ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и 

посочване на конкретните компоненти, които не са приложени. 
В политиката за възнагражденията не са посочени извънредни обстоятелства, при 

които дружеството временно може да не прилага част от политиката и през отчетната 

финансова година не са извършвани отклонения от процедурата за прилагането й. 

 

 Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата 

финансова година или за по-дълъг период. 

 На редовното годишно Общо събрание на акционерите през 2020 година бе 

направен цялостен преглед на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите, 

и бе приет изцяло нов текст, съобразен с изменението и допълнението на Наредба № 48 на 
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КФН, и водени от стремежа за по-пълно съответствие на Политиката с действащата 

регулация, с която се насърчава дългосрочната ангажираност на акционерите. 

Политиката за възнагражденията има за цел да подкрепи дългосрочните бизнес 

цели на компанията и да насърчава поведение, което подкрепя създаването на стойност за 

акционерите, като в същото време осигурява конкурентно възнаграждение, което е 

достатъчно да привлече и задържи директори с качества, необходими за успешно 

управление и развитие на дружеството.  

Политиката е разработена за прилагане за дълъг период от време, подлежи на 

преглед на всеки четири години, освен когато са необходими съществени изменения или 

допълнения в нея. Изменения в утвърдената от Общото събрание на акционерите 

Политика се приемат по реда на нейното изготвяне и утвърждаване.  

Съветът на директорите счита, че залегналите в политиката принципи за определяне 

на възнагражденията към настоящия момент са ефективни с оглед на постигнатите 

финансови резултати през отчетния период. Тяхното прилагане и занапред ще бъде 

приоритет на Съвета на директорите. 

Дружеството приема да следва залегналите в настоящата Политика за 

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите правила, относно изплащанието 

възнаграждения за по-дълъг период - до края на мандата. Управляващите считат, че 

залегналите в политиката критерии за определяне на възнагражденията към настоящия 

момент са ефективни, с оглед постигнатите финансови резултати през отчетния период. 

Членовете на СД приемат, че при рязка промяна във финансово стопанските показатели, 

независимо дали ще бъдат във възходяща или низходяща посока, Програмата за 

определяне на възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще 

бъдат приети по надлежен ред.     

 

 

26.03.2022г.    Изпълнителен директор: ................................................... 

 

/ Мариана КИСЕЛОВА /    Digitally signed by 
Mariana Evgenieva 
Kiselova 
Date: 2022.03.26 
13:39:59 +02'00'
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"СВИНЕКОМПЛЕКС  НИКОЛОВО"АД 
 
7057 с.Николово, обл.Русенска     ЕИК:  117035708 
тел.за контакт 0897845144     ИН по ЗДДС: BG 117035708 

тел.за контакт 0897845142    МОЛ: МАРИАНА КИСЕЛОВА 

 

 

  

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 11  

 

на НАРЕДБА 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа  

и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти 

на ценни книжа /Наредба 2/ 

 

към Годишния финансов отчет за 2021г.  

 

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не 

са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава 

членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани 

с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки 

отделен клас.  

 

Капиталът на “Свинекомплекс Николово”АД е 3 500 000 лв., разпределен в 3 500 000 броя 

обикновени, поименни, безналични акции с право на глас. Всяка акция дава право на глас, 

право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията. 

Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на 

емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала на 

Дружеството в Търговския регистър.  

 

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

притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от 

дружеството или друг акционер. 

  

Прехвърлянето на акциите се извършва по предвидения от закона ред. Акции на 

Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или 

юридически лица при спазване на изискванията на действащото българско 

законодателство. Няма необходимост от одобрение на дружеството или друг акционер за 

придобиване или прехвърляне на акциите.  

 

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече 

от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за 

акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават 

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

 

Няма акционери със специални контролни права.  

 

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато 

служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се 

упражнява непосредствено от тях.  

 

Няма специална система за упражняване на правото на глас в случаите, когато служители 

на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено 

от тях.  

 

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на 

акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок заупражняване на 

правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството 

финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.  

 

Няма ограничения върху правата на глас върху акции.  

 

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които 

могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото наглас.  

 

Няма споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат 

да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.  

 

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на 

управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и 

допълнения в устава.  

 

- Разпоредби относно назначаване и освобождаване на членовете на Съвета на 

директорите 

 

Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите, което 

определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време.  

Акционери  Брой 

акционери  

Брой 

акции  

% от 

капитала  

Начин на 

участие 

Всички  26  3 500 000  100,00%   

Юридически лица  4  3 465 405  99,012%   

Физически лица  22 34 595 0,988%   

Акционери, притежаващи над 

5%, включително  

1  3 416 824 97,624%   

“Вианд” ЕАД - 3 416 824 97,624% пряко 

Акционери, притежаващи под 

5%  

25  83 176  2,376%   
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Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на закона.  

Мандатът на Съвета на директорите е пет години.  

Съветът на директорите избира и освобождава изпълнителни членове от състава си като 

ги овластява да управляват и представляват дружеството. Отношенията между 

Дружеството и изпълнителните членове на Съвета на директорите се уреждат с Договор 

за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на 

Дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите или чрез упълномощен от него 

друг член на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат 

да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, 

оправомощено от общото събрание на акционерите. 

- Разпоредби относно извършването на изменения и допълнения в устава. 

  

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

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

от представените на Общото събрание на акционерите акции с право на глас.  

 

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото 

да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.  

 

Членовете на Съвета на директорите, избрани да представляват дружеството (управител/и) 

няма/т право без съгласието на дружеството, от свое или от чуждо име да извършват 

търговски сделки, да участват в събирателни и командитни дружества и в дружества с 

ограничена отговорност, да заемат каквато и да е ръководна длъжност или длъжност в 

ръководни органи на други дружества, както и да полагат труд по трудово 

правоотношение с друг работодател.  

Членовете на Съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от 

вътрешното разпределение на функциите между тях, както и разпоредбите, с които се 

възлага управление на изпълнителните членове. 

Лице, което е предложено за член на Съвет е длъжно незабавно да уведоми писмено 

Общото събрание на акционерите, респективно Съвета на директорите, преди избирането 

му за:  

1. участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;  

2. притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;  

3. участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, 

управител или член на съвет.  

Лицето е длъжно да уведоми писмено Общото събрание на акционерите, респективно 

Съвета на директорите, и когато тези обстоятелствата възникнат, след като е избрано за 

член на съответния Съвет.  

Членовете на Съвета на директорите на Дружеството са длъжни:  

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който 

обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват 

само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;  

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:  

а/ предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;  
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б/ избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, 

а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред 

съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на 

Съвета на директорите при вземането на решения в тези случаи; 

в/ не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да 

бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните 

обстоятелства от Дружеството.  

Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са 

причинили на Дружеството.  

Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако 

се установи, че няма вина за настъпилите вреди.  

Всеки член на Съвета на директорите може, преди изтичане на мандата, да поиска с 

писмено уведомление до Дружеството да бъде освободен и заличен от търговския 

регистър и в случай, че в 6 /шест/ месечен срок от получаване на уведомлението, 

Дружеството не впише освобождаването му, сам да заяви за вписване в съда това 

обстоятелство.  

 

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се 

или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване 

на задължително търгово предлагане, и последиците от тях,освен в случаите когато 

разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; 

изключението по предходното изречение не сеприлага в случаите, когато 

дружеството е длъжно да разкрие информацията посилата на закона.  

 

Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се 

прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на 

задължително търгово предлагане  

 

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за 

изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правнооснование или при 

прекратяване на трудовите правоотношения по причини,свързани с търгово 

предлагане.  

 

Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за 

изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при 

прекратяване на трудовите правоотношения по причини,свързани с търгово предлагане.  

 

 

26.03.2022г. 

      Изп.директор:      

село Николово, общ.Русе     

/ Мариана Киселова /................................... 

        

Digitally signed by 
Mariana Evgenieva 
Kiselova 
Date: 2022.03.26 
13:41:03 +02'00'
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"СВИНЕКОМПЛЕКС  НИКОЛОВО"АД 
 
7057 с.Николово, обл.Русенска     ЕИК:  117035708 
тел.за контакт 0897845144     ИН по ЗДДС: BG 117035708 

тел.за контакт 0897845142    МОЛ: МАРИАНА КИСЕЛОВА 

 

 

  

 

 

 

 

Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1,  т. 6 от НАРЕДБА № 2 / 17.09.2003 г. за 

проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран 

пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества 

и другите емитенти на ценни книжа /Загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007/ за 2021г. 

 

1. информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините 

за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и 

собствения капитал на емитента – през отчетния период няма извършени промени в 

счетоводната политика; 

 

2. информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва 

в такава група – През отчетния период няма настъпили промени в икономическата 

група; 

 

3. информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като 

преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от 

дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, 

преустановяване на дейност – През отчетния период няма извършени 

организационни промени в рамките на емитента; 

 

4. становище на управителния орган относно възможностите за реализация на 

публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат 

резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и 

обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-

малко за следващото тримесечие – През отчетния период не е прието становище на 

управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани 

прогнози за резултатите от текущата финансова година; 

 

5. за публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 

5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и 

промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния 

тримесечен период; 
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- промени в размера на притежаваните акции – през 2021г. няма настъпили промени в 

размера на притежаваните акции. 

  

6. за публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и 

контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, 

настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице 

поотделно – 

1. Мариана Евгениева Киселова– 0 броя акции; 

2.      Румен Василев Петров – 0 броя акции;  

3. Стефан Асенов Йорданов – 0 броя акции; 

 

7. информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, 

касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал 

на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по 

всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се 

представя информация за всяко производство поотделно – през отчетния период има 

висящо дело, заведено от „Свинекомплекс Николово”АД срещу ОДБХ-Русе, по 

оспорване на Акт за обезщетение на умрели/убити животни, унищожени суровини и 

храни от животински произход, фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и 

инвентар, издаден на 13.09.2019 г. от Директора на Областна дирекция по безопасност 

на храните – Русе, като материалния интерес по същото е в размер по-голям от 10 на 

сто от собствения капитал на Дружеството - емитент. 

 

8. информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, 

предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово 

дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на 

взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, 

лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок 

– няма такива; 

 

Дата: 26.03.2022 г.    Изпълнителен директор: 

 

с.Николово 

/ Мариана Киселова /.................................... 

 

Акционери  Брой 

акционери  

Брой 

акции  

% от 

капитала  

Начин на 

участие 

Всички  26  3 500 000  100,00%   

Юридически лица  4  3 465 405  99,012%   

Физически лица  22 34 595 0,988%   

Акционери, притежаващи над 

5%, включително  

1  3 416 824 97,624%   

“Вианд” ЕАД - 3 416 824 97,624% пряко 

Акционери, притежаващи под 

5%  

25  83 176  2,376%   

Digitally signed 
by Mariana 
Evgenieva 
Kiselova 
Date: 2022.03.26 
13:42:10 +02'00'
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"СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД   
7057 с.Николово, обл.Русенска     ЕИК :117035708 

       ИН по ЗДДС:BG117035708 

Тел.:   +359 8118 2478     МОЛ:Мариана Киселова 

 
 
 

 

 

 

 
 

7057 с.Николово, обл.Русенска   ЕИК: 117035708 

факс :+359 82 845 266    ИН по ЗДДС: BG 117035708  
тел.:    +359 81182478      МОЛ: МАРИАНА КИСЕЛОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

О  Т  Ч  Е  Т 

ЗА  

ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМАТА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА  

“СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД с.Николово, обл.Русе, за 2021г. 

 

 

 “Свинекомплекс Николово” АД е вписано като публично дружество в 

регистъра по чл.18, ал.1, т.3 от ЗППЦК с решение № 02 –ПД от 02.01.2003г. на ДКЦК.  

 

 “Свинекомплекс Николово” АД с.Николово, общ.Русе, обл.Русе е акционерно 

дружество със 100 %, частно участие - собственост на частни физически и 

юридически лица. 

 

 Основният капитал на дружеството е в размер на 3 500 000 (три милиона и 

петстотин хиляди) лева, разпределен в 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) 

броя поимени безналични акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка. През 

отчетния период няма промяна в размера на собствения капитал на “Свинекомплекс 

Николово”АД – с.Николово, обл.Русе.  

 Към 31.12.2021г. общия брой на акционерите възлиза на 26 броя, от които 4 бр. 

са юридически лица и 22 бр. са физически лица. Юридическите лица притежават 

99.012 % от капитала на дружеството. Физическите лица притежават 0.988 % от 

капитала на дружеството. 

 

 През изминалата отчетна година не са извършвани промени в размера на 

основния капитал на дружеството, описани по-горе. 

 

 Дружеството е с едностепенна система на управление. Органите на управление 

на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите. 

 Общото събрание на акционерите взема решения по следните въпроси: 

1. Изменя и допълва Устава на дружеството. 

2. Взема решение за преобразуване или прекратяване на дружеството. 

3. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите 

и определя възнаграждението им. 

4. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител. 

5. Одобрява баланса, разпределението на печалбата и годишния счетоводен 

отчет на дружеството след проверка и заверка от назначения експерт-

счетоводител. 

6. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на 

директорите след приемане на отчета за дейността му. 

7. Решава издаването на облигации. 

8. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала. 

9. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай 

на несъстоятелност. 

10. Определя възнаградението на членовете на Съвета на директорите, на които 

няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат 
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част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации 

на дружеството. 

 

Акционерите могат да участват в Общото събрание лично или чрез 

представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, което да бъде за 

конкретното Общо събрание, да е изрично и да има минимално съдържание, 

определено с наредба. 

 

През отчетна 2021 година е проведено едно редовно годишно Общо събрание на 

акционерите – на 28.06.2021г., с уникален идентификационен код на събитието 6SN-

RGMS-20210628, ISIN код на емисията акции на „Свинекомплекс Николово”АД е 

BG1100072013, на което бяха взети решения по следните точки от дневния ред: 

Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2020 година; Приемане 

на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния 

финансов отчет на Дружеството за 2020г.; Одобряване на одитирания годишен 

финансов отчет на Дружеството за 2020 година; Приемане на решение за разпределяне 

на финансовия резултат за 2020г.; Приемане на отчета на директора за връзки с 

инвеститорите за дейността му през 2020г.; Освобождаване от отговорност членовете 

на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.; Приемане на отчета на 

Одитния комитет за дейността му през 2020г.; избор на регистриран одитор за 

извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството 

за 2021г. – „Финстаб”ООД, рег.№104, представлявано от управителя му – Денислав 

Велев – регистриран одитор с диплом/регистрация № 0651/2009г. към ИДЕС; 

Приемане Програма за корпоративно управление за 2021г. и отчета за корпоративно 

управление през 2020г.; Приема годишния доклад за прилагане на политика за 

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020г. 

 

Поканата, заедно с материалите за проведеното редовно Общо събрание на 

акционерите на Дружеството, както и решенията, взети от него, са обявени в 

системата “EXTRI”, investor.bg, „е-register” към КФН, както и на официалния сайт на 

Дружеството - http://svnikolovo.com/ на 25.05.2021г., и съответно на 30.06.2021г., и 

всички заинтересовани лица имат достъп до тази информация чрез “x3news”, 

бюлетина на investor.bg и електронната страница на „Свинекомплекс Николово”АД. 

 

На 02.11.2021г. бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите с 

уникален идентификационен код на събитието 6SN-EGMS-20211102, ISIN код на 

емисията акции на „Свинекомплекс Николово”АД е BG1100072013, на което бяха 

взети решения за извършване на промени в състава на Съвета на директорите на 

дружеството, както и промяна на възнагражденето на членовете на СД за дейността 

им като такива. 

 

Материалите за проведеното извънредно Общо събрание на акционерите на 

Дружеството, както и решенията, взети от него, са обявени в системата “EXTRI”, 

investor.bg и „е-register” към КФН на 29.09.2021г., и съответно на 03.11.2021г., и 

всички заинтересовани лица имат достъп до тази информация чрез “x3news” и 

бюлетина на investor.bg. 

 

Общите събрания на акционерите са проведени при спазване на процедурата за 

свикване на общи събрания, както и спазване разпоредбите на Търговския закон и 

Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Поканите за свикване на редовното 

Общо събрание, заедно с дневния ред и материалите за Общото събрание са 

http://svnikolovo.com/
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представени в Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса – София” АД 

в указания от закона срок, както и в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията.  

Протокол от заседанията на Общото събрание на акционерите е представен в 

срок в Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса – София” АД и в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 

 

Съветът на директорите на “Свинекомплекс – Николово” АД се избира от 

Общото събрание на акционерите за срок от до 5 /пет/ години и се състои от трима 

членове – физически лица. 

Компетентност на Съвета на директорите: 

1. Приема правила за работата си. 

2. Приема и предлага за одоряване от Общото събрание на акционерите 

годишния счетоводен отчет на дружеството, както и проект за решения от 

компетентността на Общото събрание. 

3. Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно 

решенията на Общото събрание. 

4. Предлага на Общото събрание увеличаване и намаляване на капитала. 

5. Избира и освобождава изпълнителните членове от състава си както и 

овластява кой да управлява и преставлява дружествто. 

6. Избира между членовете си Председател и зам.председател. 

7. Приема организационно-управленска структура, одобрява правилата за 

организация на стопанската дейност, работната заплата и другите вътрешни 

правила на дружеството. 

8. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за 

набирането и изразходването им. 

9. Обсъжда и решава всички въпроси, освен, тези които са от компетентността 

на Общото събрание на акционерите. 

10. Управлява и представлява дружеството. 

 

Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения 

независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях. Съветът на 

директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко 

половината от негови членове. Присъстващ член не може да представлява повече от 

един отсъстващ. Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, 

освен в изрично предвидените в Търговския закон и Устава на дружеството случаи, 

когато се изисква квалифицирано мнозинство. Съветът на директорите може да взема 

решения и неприсъствено, ако всички негови членове подпишат решенията. За 

заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от 

всички участвали членове. 

Съветът на директорите на “Свинекомплекс –Николово” АД се състои от 

следните физически лица: 

1. Корнелия Славчева Харитонова – Председател на СД 

2. Стефан Асеов Йорданов – член на СД 

3. Мариана Евгениева Киселова – член на СД 

 

При така създадената организация и график за провеждане на заседанията през 

2021г. Съвета на директорите е провел седем заседания. На заседанията са взети 

решения относно дейността на дружеството, решения, свързани с одобряване на 

годишния финансов отчет на дружеството за  2020г. и годишния доклад за дейност за 

2020г., вземане на решения за свикване на редовно и извънредно Общо събрание на 
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акционерите, вземане на решения за кандидатстване и анексиране на кредити от 

държавни и банкови институции, вземане на решения за сключване на различни 

договори и анекси към договори, които са в правомощията на СД, както и други 

решения свързани с оперативното управление на Дружеството. 

 

Одиторът на “Свинекомплекс – Николово” АД е избран на Общо събрание на 

акционерите по предложение на Съвета на директорите след препоръка на одитния 

комитет. Общото събрание на акционерите избира Одиторско дружество ФИНСТАБ 

ООД, регистрационен № 104, с ЕИК:121714394, представлявано от управителя му - 

Денислав Велев – регистриран одитор, с диплом / регистрация №0651/2009г. към 

ИДЕС.  

 

Към настоящия момент дружеството не е прекратено, не е обявено в 

ликвидация или заличено и не се намира в производство по обявяване в 

несъстоятелност. 

 

През 2021 г. в дружеството не са постъпвали запитвания от акционери по 

каквито и да е въпроси свързани с дейността и финансовото състояние на 

дружеството. 

“Свинекомплекс – Николово” АД, като публично дружество е длъжно да 

разкрива информация пред Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и 

Централния депозитар, като подава отчети /годишни и междинни, индивидуални и 

консолидирани/, както и уведомления относно важната информация, влияеща върху 

цената на ценните книжа. 

През 2021г. дружеството е спазило всички срокове за уведомяване на тези 

органи, като своевременно са представени годишният и междинните тримесечни 

отчети, съгласно разпоредбите на чл.100н и чл.100о от Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа. 

Към настоящия момент на дружеството не са налагани санкции от Комисията 

за финансов надзор по реда на чл.221 от ЗППЦК. 

В дружеството се водят регистри както следва: 

1. Регистър за разкриваната задължителна информация, съгласно разпоредбите 

на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и 

кореспонденцията с КФН, БФБ и ЦД. 

2. Регистър за съхранение на протоколи от заседания на Общото събрание на 

акционерите и Съвета на директорите, както и материалите във връзка с проведените 

заседания. 

3. Регистър за съхранение на кореспонденцията с трети лица, запитвания на 

акционери и отговорите на тези запитвания. 

   

 

 

26.03.2022г. 

      Изпълнителен директор: ..............................  

Село Николово, общ.Русе     / Мариана Киселова / 

Digitally signed by 
Mariana Evgenieva 
Kiselova 
Date: 2022.03.26 13:43:22 
+02'00'
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П Р О Г Р А М А 

 

за прилагане на международно признатите стандарти 

за добро корпоративно управление на “СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО”АД с. 

Николово, обл.Русенска 

за 2022г. 

 

 

Корпоративното управление включва политиките и практиките, към които се 

придържат управителните органи на “Свинекомплекс Николово” АД, за да се гарантира 

възможността на акционерите да упражняват всичките си права като негови собственици. 

По своята същност корпоративното управление представлява управление на 

акционерите посредством избраните от тях управителни органи, с цел да се гарантират 

доходите от инвестициите на акционерите. 

Целта на програмата за корпоративно управление е да се подпомогнат усилията на 

управителните органи на “Свинекомплекс Николово” АД да управляват ефективно 

дружеството и за бъдат спазени изискванията на Закона за публичното прадлагане на ценни 

книжа. С прилагането на тази програма ще се постигне по-ефективно използване на ресурсите 

на дружеството, ще се засили неговата конкурентноспособност. 

Рамката на корпоративно управление защитава правата на акционерите, относно 

сигурност за регистрация на собствеността, предаване и прехвърляне на акции, своевременна 

информация за дружеството, участие в общо събрание на акционери, избор на членове на 

Съвета на директорите, участие в разпределението на печалбата на дружеството. 

Освен това акционерите имат право да участват във вземането на решения, 

свързани с основни корпоративни събития, изменение на устава, в издаване на допълнителни 

акции. Акционерите имат възможност да участват и да гласуват на Общото събрание на 

акционерите. Те се информират за дата, място и дневен ред на Общото събрание, както и за 

въпросите, които ще се решават на събранието. 

Рамката на корпоративно управление обезпечава равнопоставено третиране на 

всички акционери. Процедурата и редът на Общото събрание позволява справедливо 

отношение към акционерите. 

Корпоративното управление осигурява своевременно и точно разкриване на 

информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансово 

положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството. 

Информацията включва финансови и оперативни резултати на дружеството, цели, 

основни акционерни участия и право на глас, членове на Съвета на директорите, Изпълнителен 

директор и тяхното възнаграждение, съществени рискови фактори, въпроси свързани със 

служителите или други заинтересовани лица,  структура и политика на корпоративното 

управление. 

Информацията се изготвя,  одитира и разкрива съгласно международни счетоводни 

стандарти. 

Годишният финансов отчет се заверява от независим одитор, който изразява 

писмено и обективно мнение за същия. 

Информацията се разпространява по начини, които осигуряват справедлив, 

своевременен и икономичен достъп на потребителите до нея. 

Рамката на корпоративното управление осигурява стратегическото управление на 

дружеството, контрол върху управлението на Съвета на директорите и отчетност на Съвета на 

директорите пред дружеството и акционерите. 

Действията на Съвета на директорите са напълно обосновани, добросъвестни и се 

извършват с грижата на добър търговец, в интерес на дружеството и акционерите. 
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Членовете на Съвета на директорите се отнасят справедливо към всички акционери, 

спазват приложимото право и отчитат интересите на заинтересованите лица. 

Съветът на директорите изпълнява определени ключови функции, а именно: 

 Разглежда и ръководи корпоративната стратегия, основни планове на действие, 

политиката по отношение на риска, годишния бюджет и бизнес плановете, поставя цели, 

свързани с дейността на дружеството и следи за тяхното изпълнение, контролира 

придобиването на ДМА. 

 Избира Изпълнителен директор, определя му възнаграждение, контролира 

дейността му. 

Разрешава евентуални конфликти на интереси на членовете на Съвета на 

директорите и акционерите, включително и злоупотреба с активите на дружеството и сделки 

със свързани лица. 

Контролира разкриването на информация. 

Съветът на директорите определя броя на Изпълнителните членове. 

Членовете на Съвета на директорите имат достъп до точна, вярна и своевременна 

информация. 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА 

 

1.Прилагане и утвърждаване на международно признатите стандарти, за добро 

корпоративно управление в дружеството. 

2.Повишаване на доверието на акционерите и инвеститорите, заинтересовани от 

управлението и дейността на дружеството. 

3.Защита интересите на акционерите и инвеститорите. 

4.Съдействие за развитие на успешната стопанска дейност на дружеството 

 

II. СТРУКТУРА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ДЕЙНОСТТА ИМ 

 

1.Определяне на най-ефективната за дружеството структура на управителните 

органи. 

2.Оценка на професионалната квалификация на членовете на Съвета на 

директорите. Професионалната квалификация да гарантира, че е налице нужния разностранен 

опит и познания за вземане на ефективни решения. 

3.Създаване на организация и ред за провеждане на заседанията на Съвета на 

директорите. 

4.Изготвяне на предварителен график за провеждане заседанията на Съвета на 

директорите, който да дава възможност за участие на по-голяма част от членовете. 

5.Предварителна подготовка и окомплектоване на писмените материали и 

документи по всички точки от дневния ред на заседанията. Изграждане на система за 

своевременното им получаване от всички членове на управителните органи.  

6.Създаване на процедура за подробно протоколиране на заседанията на Съвета на 

директорите, включително и вота на всеки член, както и мотивите за неговия вот. 

7.Осигуряване на своевременно разкриване на информация пред акционерите, освен 

ако Съветът на директорите не е гласувал тази информация да не става обществено достояние, 

като в протокола изрично се посочват мотивите за това решение. 

 

III. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ 
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1.Изготвяне на указания за членовете на управителните органи и лицата на 

ръководна длъжност на дружеството, в които се посочват правата на акционерите и тяхната 

защита, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и българското 

законодателство. 

2.Извършване на проверка дали дружеството спазва и защитава правата и 

интересите на акционерите. 

3.Създаване политика на дружеството, предназначена за директорите, във връзка 

със зачитането на законовите права на акционерите. 

4.Изграждане на система за общуване с акционерите на дружеството, чрез която да 

им се разяснят правата и начина на упражняването им. 

5.Да се изработи график, по който директорът за връзки с инвеститорите да 

представя отчет за корпоративното управление на дружеството пред Съвета на директорите. 

6. Да се водят и съхраняват верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на 

директорите, като се отразява и вота на всеки един от тях. 

7. Да се водят регистри за всички запитвания и писма на акционерите, материали за 

общи събрания, отчети на дружеството, както и за изпратените до акционерите отговори на 

техни запитвания. 

8. Да се води регистър за съхранение на корисподенция с КФН, регулирания пазар, 

на който се търгуват ценните книжа и Централния депозитар и трети лица. 

9.Организиране на периодични срещи с инвеститорите, на които да се обсъждат 

техните въпроси и проблеми с дружеството. 

 

IV.РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ  

 

1.Съставяне на пълни и точни отчети, които дружеството е длъжно да представя по 

Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба №2 от 17.09.2003г.. 

2.Осигуряване на своевременно представяне на отчетите. 

3.Създаване на система за текущо разкриване на информация пред акционерите и 

инвеститорите. 

4.Създаване на процедури, които да определят кога и как ще се съобщава на 

акционерите текуща информация. 

5.Изготвяне и разпространяване на писмен доклад сред акционерите, във връзка с 

подробностите около програмата.   

 

26.03.2022г. 

      Изп.директор:      

село Николово, общ.Русе       

/ Мариана Киселова /....................................... 

 

 

Digitally signed by 
Mariana Evgenieva 
Kiselova 
Date: 2022.03.26 
13:44:31 +02'00'
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"СВИНЕКОМПЛЕКС  НИКОЛОВО"АД 
 
7057 с.Николово, обл.Русенска     ЕИК:  117035708 
тел.за контакт 0897845144     ИН по ЗДДС: BG 117035708 

тел.за контакт 0897845142    МОЛ: МАРИАНА КИСЕЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК 

и чл. 32, т. 6 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 

г. за проспектите при публично предлагане 

и допускане до търговия на регулиран пазар 

на ценни книжа и за разкриването на 

информация от публичните дружества и 

другите емитенти на ценни книжа /Загл. 

доп. - ДВ, бр. 82 от 2007/ 

 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

 От Мариана Евгениева Киселова, с ЕГН: ……………, притежаваща л.к. № 

…………, издадена на …………г. от МВР-……..., в качеството ми на член на Съвета на 

директорите и Изпълнителен директор на “Свинекомплекс Николово”АД, с.Николово, 

обл.Русе, ЕИК: 117035708 

 

С настоящата декларирам, че доколкото ми е известно: 

 

 

    1. Годишният финансов отчет за 2021г., съставен съгласно приложимите 

счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и 

пасивите, финансовото състояние и загубата на “Свинекомплекс Николово”АД; 

 

2. Годишният доклад за дейност за 2021г. съдържа достоверен преглед на 

развитието и резултатите от дейността на емитента, както и състоянието на емитента, 

заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен. 

 

 

26.03.2022г. 

с.Николово     ДЕКЛАРАТОР:...................... 

 

        / Мариана Киселова /

Digitally signed by 
Mariana Evgenieva 
Kiselova 
Date: 2022.03.26 
13:45:43 +02'00'
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"СВИНЕКОМПЛЕКС  НИКОЛОВО"АД 
 
7057 с.Николово, обл.Русенска     ЕИК:  117035708 
тел.за контакт 0897845144     ИН по ЗДДС: BG 117035708 

тел.за контакт 0897845142    МОЛ: МАРИАНА КИСЕЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК 

и чл. 32, т. 6 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 

г. за проспектите при публично предлагане 

и допускане до търговия на регулиран пазар 

на ценни книжа и за разкриването на 

информация от публичните дружества и 

другите емитенти на ценни книжа /Загл. 

доп. - ДВ, бр. 82 от 2007/ 

 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

 От Светлана Димитрова Йорданова, с ЕГН: ……………, притежаваща л.к. № 

…………, издадена на …………г. от МВР-……..., в качеството ми на главен 

счетоводител на “Свинекомплекс Николово”АД, с.Николово, обл.Русе, ЕИК: 117035708 

 

С настоящата декларирам, че доколкото ми е известно: 

 

 

    1. Годишният финансов отчет за 2021г., съставен съгласно приложимите 

счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и 

пасивите, финансовото състояние и загубата на “Свинекомплекс Николово”АД; 

 

2. Годишният доклад за дейност за 2021г. съдържа достоверен преглед на 

развитието и резултатите от дейността на емитента, както и състоянието на емитента, 

заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен. 

 

 

26.03.2022г. 

с.Николово     ДЕКЛАРАТОР:...................... 

 

        / Светлана Йорданова / 

Svetlana 
Dimitrova 
Yordanova

Digitally signed by 
Svetlana Dimitrova 
Yordanova 
Date: 2022.03.26 
13:21:46 +02'00'
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ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР 

 

 

 

До акционерите  

на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД 

с. Николово, Община Русе 

 

 

Доклад относно одита на финансовия отчет 

Мнение 

Ние извършихме одит на финансовия отчет на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД,  с. 

Николово („Дружеството“), съдържащ отчета за финансовото състояние към 31 декември 

2021 г. и отчета за всеобхватния доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета 

за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и пояснителните 

приложения към финансовия отчет, съдържащи и обобщено оповестяване на съществените 

счетоводни политики. 

По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички 

съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2021 г. и 

неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, 

завършваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово 

отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС).  

База за изразяване на мнение 

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). 

Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия 

доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“. Ние сме независими от 

Дружеството в съответствие с Международния етичен кодекс на професионалните 

счетоводители (включително Международни стандарти за независимост) на Съвета за 

международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС), заедно с етичните 

изисквания на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приложими по отношение на 

нашия одит на финансовия отчет в България, като ние изпълнихме и нашите други етични 

отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че 

одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за 

нашето мнение. 

 

Ключови одиторски въпроси  



91 

 

Ключови одиторски въпроси са тези въпроси, които съгласно нашата професионална 

преценка са били с най-голяма значимост при одита на финансовия отчет за текущия 

период. Тези въпроси са разгледани като част от нашия одит на финансовия отчет като цяло 

и формирането на нашето мнение относно него, като ние не предоставяме отделно мнение 

относно тези въпроси. 

 

Ключов одиторски въпрос Как този ключов одиторски въпрос беше 
адресиран при  проведения от нас одит 

Приложение № 3, приложение № 4, 
приложение № 5 
Основните източници на приходи през 
2021г. на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" 
АД са от продажба на растениевъдна 
продукция в размер на 7 хил.лв., приходи от 
наеми, продажба на ИМО, материали, 
приходи от финансирания и други приходи 
от продажби общо в размер на 73 хил.лв. 
Незавършеното производство от 
растениевъдна продукция в края на 
годината е в размер на 8 хил.лв.  
През предходните години  
"СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД е с 
предмет на дейност: производство и 
търговия със свинско месо, разплодни и 
племенни животни, малки прасета и 
селскостопански животни, месо и месни 
произведения. На 20.07.2019г. в 
Дружеството е получено Уведомление от 
ОДБХ-Русе за принудително умъртвяване на 
животни в животновъдния обект в с. 
Николово, собственост на 
"СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД. В 
резултат на тази непреодолима сила 
"СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД 
прекъсва жизнената си енергия и се налага 
принудително да спре за известен период 
от време тази дейност. 
 
 
 

     В тази област нашите одиторски 
процедури включваха, без да се 
ограничават до: 
 Отправяне на запитвания към 

Изпълнителния директор и главния 
счетоводител за разбиране процеса 
на признаване на приходи от 
продажби. 

 Получаване на разбиране за 
ключовите контроли и бизнес 
процеси, свързани с приходите от 
продажби, и проверка на това дали 
са били въведени за прилагане в 
Дружеството. 

 Аналитични процедури по същество 
по отношение на приходите от 
продажби, включващи 
извършването на анализ на 
измененията на месечна база и 
отграничаване на годишен период. 

 Детайлни тестове по отношение на 
приходите от продажби на услуги и 
създадената аналитичност по 
клиенти. 

 Проверка на приходите от 
финансиране за сигурност в 
преведената сума. 

 Проверка по аналитични партиди на 
производството на растениевъдна 
продукция. 

 Синхронизирано отчитане на всички 
аналитични и синтетични нива на 
разходите. 

 Документална обоснованост на 
всеки разход за произведената 
растителна продукция, 
окомплектоване на издадените 
фактури с придружаващите ги 
стокови разписки. 

 Прегледахме движението на 
паричните средства от продажбите. 

 Запознахме се със становището на 
Ръководството относно бъдещата 
дейност на Дружеството. 
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 Проведохме разговор със 
собствениците на Дружеството за 
развиване на активна дейност. 

 Направен е преглед за пълнота и 
адекватност на оповестяванията във 
финансовия отчет на Дружеството и 
стигнахме до заключението, че 
счетоводната база, която е 
използвана за изготвяне на 
годишния финансов отчет за 2021г. е 
адекватна.  

 

 

 

Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху 

него 

Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от 

доклад за дейността, в т.ч. декларация за корпоративно управление, и доклад за изпълнение 

на политиката за възнагражденията, изготвени от ръководството съгласно Глава седма от 

Закона за счетоводството, но не включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад, 

върху него, която получихме преди датата на нашия одиторски доклад.   

Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и ние не 

изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е 

изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено. 

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в това да 

прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга информация е в 

съществено несъответствие с финансовия отчет или с нашите познания, придобити по време 

на одита, или по друг начин изглежда да съдържа съществено неправилно докладване. 

В случай че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до заключение, че е 

налице съществено неправилно докладване в тази друга информация, от нас се изисква да 

докладваме този факт.  

Нямаме какво да докладваме в това отношение. 

Отговорности на ръководството и лицата, натоварени с общо управление за 

финансовия отчет  

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този 

финансов отчет в съответствие с МСФО, приложими в ЕС и за такава система за вътрешен 

контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на 

финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали 

дължащи се на измама или грешка. 

При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване 

способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, 

оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за 
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действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението 

за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира 

Дружеството или да преустанови дейността му, или ако ръководството на практика няма 

друга алтернатива, освен да постъпи по този начин. 

Лицата, натоварени с общо управление, носят отговорност за осъществяването на надзор 

над процеса по финансово отчитане на Дружеството. 

 

 

 

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет 

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали финансовият 

отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи 

се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето 

одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е 

гаранция, че одит, извършен в съответствие с МОС, винаги ще разкрива съществено 

неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат 

в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се 

очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху 

икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет. 

Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и 

запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така: 

— идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания във 

финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и 

изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски 

доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение. 

Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от 

измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е 

резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, 

фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в 

заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол. 

— получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да 

разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните 

обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния 

контрол на Дружеството. 

— оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на 

счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от 

ръководството. 

— достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на 

ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо 

предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е 

налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли 

да породят значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да 
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функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е 

налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския 

си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания във финансовия отчет или в 

случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите 

заключения се основават на одиторските доказателства, получени до датата на 

одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина 

Дружеството да преустанови функционирането си като действащо предприятие. 

— оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия отчет, 

включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя основополагащите 

за него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне. 

 

 

Ние комуникираме с лицата, натоварени с общо управление, наред с останалите въпроси, 

планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, 

включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по 

време на извършвания от нас одит. 

Ние предоставяме също така на лицата, натоварени с общо управление, изявление, че сме 

изпълнили приложимите етични изисквания във връзка с независимостта и че ще 

комуникираме с тях всички взаимоотношения и други въпроси, които биха могли разумно да 

бъдат разглеждани като имащи отношение към независимостта ни, а когато е приложимо, и 

предприетите действия за елиминиране на заплахите или приложените предпазни мерки. 

Сред въпросите, комуникирани с лицата, натоварени с общо управление, ние определяме 

тези въпроси, които са били с най-голяма значимост при одита на финансовия отчет за 

текущия период и които следователно са ключови одиторски въпроси. Ние описваме тези 

въпроси в нашия одиторски доклад, освен в случаите, в които закон или нормативна уредба 

възпрепятства публичното оповестяване на информация за този въпрос или когато, в 

изключително редки случаи, ние решим, че даден въпрос не следва да бъде комуникиран в 

нашия доклад, тъй като би могло разумно да се очаква, че неблагоприятните последствия от 

това действие биха надвишили ползите от гледна точка на обществения интерес от тази 

комуникация. 

 

Доклад във връзка с други законови и регулаторни изисквания 

Допълнителни въпроси, които поставят за докладване Законът за счетоводството и 

Законът за публичното предлагане на ценни книжа 

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, описани по-горе в 

раздела „Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху 

него“ по отношение на доклада за дейността, в т.ч. декларация за корпоративно управление, 

и доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията, ние изпълнихме и 

процедурите, добавени към изискваните по МОС, съгласно  „Указания относно нови и 

разширени одиторски доклади и комуникация от страна на одитора" на професионалната 

организация на регистрираните одитори в България, Института на дипломираните експерт-

счетоводители (ИДЕС)“. Тези процедури касаят проверки за наличието, както и проверки на 
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формата и съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране 

на становище относно това дали другата информация включва оповестяванията и 

докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството и в Закона за 

публичното предлагане на ценни книжа, (чл. 100н, ал. 10 от ЗППЦК във връзка с чл. 100н, ал. 

8, т. 3 и 4 от ЗППЦК), приложими в България.  

 

Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството 

На базата на извършените процедури, нашето становище е, че: 

а) Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е 

изготвен финансовият отчет, съответства на финансовия отчет. 

б)  Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от 

Закона за счетоводството и на чл. 100(н), ал. 7 от Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа. 

в) В декларацията за корпоративно управление за финансовата година, за която е изготвен 

финансовият отчет, е представена изискваната съгласно Глава седма от Закона за 

счетоводството и чл. 100 (н), ал. 8  от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

информация.  

г) Докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията за финансовата година, за 

която е изготвен финансовият отчет, е предоставен и отговаря на изискванията, 

определени в наредбата по чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа. 

 

Становище във връзка с чл. 100(н), ал. 10 във връзка с чл. 100 н, ал. 8, т. 3 и 4 от Закона за 

публичното предлагане на ценни книжа 

 

На база на извършените процедури и на придобитото познаване и разбиране на дейността 

на предприятието и средата, в която то работи, по наше мнение, описанието на основните 

характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на предприятието 

във връзка с процеса на финансово отчитане, което е част от доклада за дейността (като 

елемент от съдържанието на декларацията за корпоративно управление) и информацията 

по чл. 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно предложенията за поглъщане, не 

съдържат случаи на съществено неправилно докладване. 

 

 

 

Допълнително докладване относно одита на финансовия отчет във връзка с 

чл. 100(н), ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа  

Изявление във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3, б. „б“ от Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа 
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Информация относно сделките със свързани лица е оповестена в Приложение  т.34 към 

финансовия отчет. На база на извършените от нас одиторски процедури върху сделките със 

свързани лица като част от нашия одит на финансовия отчет като цяло, не са ни станали 

известни факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направим 

заключение, че сделките със свързани лица не са оповестени в приложения финансов отчет 

за годината, завършваща на 31 декември 2021 г., във всички съществени аспекти, в 

съответствие с изискванията на МСС 24 „Оповестяване на свързани лица“. Резултатите от 

нашите одиторски процедури върху сделките със свързани лица са разгледани от нас в 

контекста на формирането на нашето мнение относно финансовия отчет като цяло, а не с 

цел изразяване на отделно мнение върху сделките със свързани лица. 

Изявление във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3, б. „в” от Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа 

Нашите отговорности за одит на финансовия отчет като цяло, описани в раздела на нашия 

доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“, включват оценяване дали 

финансовият отчет представя съществените сделки и събития по начин, който постига 

достоверно представяне. На база на извършените от нас одиторски процедури върху 

съществените сделки, основополагащи за финансовия отчет за годината, завършваща на 31 

декември 2021 г., не са ни станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на 

база на които да направим заключение, че са налице случаи на съществено недостоверно 

представяне и оповестяване в съответствие с приложимите изисквания на МСФО, приети от 

Европейския съюз. Резултатите от нашите одиторски процедури върху съществените за 

финансовия отчет сделки и събития на Дружеството са разгледани от нас в контекста на 

формирането на нашето мнение относно финансовия отчет като цяло, а не с цел изразяване 

на отделно мнение върху тези съществени сделки. 

 

 

 

 

 

Докладване за съответствие на електронния формат на финансовия отчет, 

включен в годишния финансов отчет за дейността по чл. 100н, ал.4 от ЗППЦК с 

изискванията на Регламента за ЕЕЕФ 

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, описани по-горе в 

раздела „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“, ние изпълнихме 

процедурите, съгласно  „Указания относно изразяване на одиторско мнение във връзка с 

прилагането на единния европейски електронен формат (ЕЕЕФ) за финансовите отчети на 

дружества, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар в Европейския 

съюз (ЕС)" на професионалната организация на регистрираните одитори в България, 

Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)“. Тези процедури касаят 

проверка на форма́та и дали четимата от човек част на този електронен формат съответства 

на одитирания финансов отчет и изразяване на становище по отношение на съответствието 

на електронния формат на финансовия отчет на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД за 

годината, завършваща на 31 декември 2021 година, приложен в електронния файл 
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„485100QDV09O74E83J88-BG-SEP.xhtml“, с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 

2019/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за 

определянето на единния електронен формат за отчитане („Регламент за ЕЕЕФ“). Въз основа 

на тези изисквания, електронният формат на финансовия отчет, включен в годишния отчет 

за дейността по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК, трябва да бъде представен в XHTML формат.  

 

Ръководството на Дружеството е отговорно за прилагането на изискванията на Регламента 

за ЕЕЕФ при изготвяне на електронния формат на финансовия отчет в XHTML.  

 

Нашето становище е само по отношение на електронния формат на финансовия отчет, 

приложен в електронния файл „485100QDV09O74E83J88-BG-SEP.xhtml“ и не обхваща 

другата информация, включена в годишния финансов отчет за дейността по чл. 100н, ал. 4 от 

ЗППЦК.  

 

На базата на извършените процедури, нашето мнение е, че електронният формат на 

финансовия отчет на Дружеството за годината, завършваща на 31 декември 2021 година, 

съдържащ се в приложения електронен файл „485100QDV09O74E83J88-BG-SEP.xhtml“, е 

изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с изискванията на Регламента за 

ЕЕЕФ.
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Докладване съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС) № 537/2014 във връзка с 

изискванията на чл. 59 от Закона за независимия финансов одит  

Съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит във връзка с чл. 10 от 

Регламент (ЕС) № 537/2014, ние докладваме допълнително и изложената по-долу 

информация. 

— Oдиторско дружество ФИНСТАБ ООД е назначено за задължителен одитор на 

финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021 г. на СВИНЕКОМПЛЕКС 

НИКОЛОВО" АД,  с. Николово („Дружеството“) от общото събрание на акционерите, 

проведено на 28.06.2021г., за период от една година.   

— Одитът на финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021 г. на 

Дружеството представлява втори пълен непрекъснат ангажимент за задължителен 

одит на това предприятие, извършен от нас. 

— Потвърждаваме, че изразеното от нас одиторско мнение е в съответствие с 

допълнителния доклад,  представен на одитния комитет на Дружеството, съгласно 

изискванията на чл. 60 от Закона за независимия финансов одит. 

— Потвърждаваме, че не сме предоставяли посочените в чл. 64 от Закона за независимия 

финансов одит забранени услуги извън одита. 

— Потвърждаваме, че при извършването на одита сме запазили своята независимост 

спрямо Дружеството.  

— За периода, за който се отнася извършеният от нас задължителен одит, освен одита, 

ние не сме предоставили други услуги на Дружеството. 

 

 „ФИНСТАБ” ООД,  гр. София  

 Одиторско дружество рег.№ 104 

Денислав Василев Велев 

Управител 

Денислав Василев Велев 

Регистриран одитор, отговорен за одита 

гр. София,  ул.Д-р Лонг 11, България 

26 март 2022 г. 

 

DENISLA
V Vasilev 
Velev

Digitally 
signed by 
DENISLAV 
Vasilev Velev
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ДО 

     Акционерите на  

     "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД 

       

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от 

Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

 

Долуподписаният: 
 

1. Денислав Василев Велев, в качеството ми на Управител на одиторско 

дружество ФИНСТАБ ООД, с ЕИК 121714394, със седалище и адрес на  управление:  

гр. София, ул.Д-р Алберт Лонг 11, ап.4 и адрес зa кореспонденция: гр. София, ул.Д-р 

Алберт Лонг 11, ап.4, и в качеството ми на регистриран одитор (с рег. № 651 от 

регистъра при КПНРО/ИДЕС по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит), 

отговорен за одит ангажимента от името на одиторско дружество ФИНСТАБ ООД 

(с рег. № 104 от регистъра при КПНРО/ИДЕС по чл. 20 от Закона за независимия 

финансов одит) при ИДЕС, декларираме, че 

 

Одиторско дружество ФИНСТАБ ООД беше ангажирано да извърши 

задължителен финансов одит на финансовия отчет на "СВИНЕКОМПЛЕКС 

НИКОЛОВО" АД за 2021 г., съставен съгласно Международните стандарти за 

финансово отчитане, приети от ЕС. В резултат на нашия одит ние издадохме одиторски 

доклад от 26.03.2022 г. 

 

С настоящото УДОСТОВЕРЯВАМЕ, ЧЕ както е докладвано в издадения от 

нас одиторски доклад относно годишния финансов отчет  на "СВИНЕКОМПЛЕКС 

НИКОЛОВО" АД за 2021 година, съставен съгласно Международните стандарти за 

финансово отчитане, приети от ЕС, общоприето наименование на счетоводната база, 

дефинирана в т. 8 на ДР на Закона за счетоводството под наименование 

„Международни счетоводни стандарти”. В резултат на нашия одит ние издадохме 

одиторски доклад на 26.03.2022 година: 

    

1. Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „а” Одиторско мнение: По наше мнение, 

приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички 

съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31 

декември 2021 г. и неговите финансови резултати от дейността и 

паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в 

съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане 

(МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС).  (стр.1от одиторския 

доклад); 

 

2. Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „б” Информация, отнасяща се до сделките 

на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД със свързани лица. 

Информация относно сделките със свързани лица е надлежно оповестена в 

Приложение т.31. към финансовия отчет. На база на извършените от нас 

одиторски процедури върху сделките със свързани лица като част от 

нашия одит на финансовия отчет като цяло, не са ни станали известни 
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факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направим 

заключение, че сделките със свързани лица не са оповестени в 

приложения финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021 

г., във всички съществени аспекти, в съответствие с изискванията на МСС 

24 Оповестяване на свързани лица. Резултатите от нашите одиторски 

процедури върху сделките със свързани лица са разгледани от нас в 

контекста на формирането на нашето мнение относно финансовия отчет 

като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху сделките със 

свързани лица (стр. 8  от одиторския доклад). 

 

3. Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „в”  Информация, отнасяща се до 

съществените сделки. Нашите отговорности за одит на финансовия 

отчет като цяло, описани в раздела на нашия доклад „Отговорности на 

одитора за одита на финансовия отчет“, включват оценяване дали 

финансовият отчет представя съществените сделки и събития по начин, 

който постига достоверно представяне. На база на извършените от нас 

одиторски процедури върху съществените сделки, основополагащи за 

финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021 г. , не са 

ни станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на база 

на които да направим заключение, че са налице случаи на съществено 

недостоверно представяне и оповестяване в съответствие с приложимите 

изисквания на Международните стандарти за финансово отчитане 

(МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС). Резултатите от нашите 

одиторски процедури върху съществените за финансовия отчет сделки и 

събития на Дружеството са разгледани от нас в контекста на формирането 

на нашето мнение относно финансовия отчет като цяло, а не с цел 

изразяване на отделно мнение върху тези съществени сделки (стр. 5 от 

одиторския доклад). 

 

Удостоверяванията, направени с настоящата декларация, следва да се 

разглеждат единствено и само в контекста на издадения от нас одиторски доклад 

в резултат на извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет 

на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД за отчетния период, завършващ на 31.12.2021 г., 

с дата 26.03.2022 г. Настоящата декларация е предназначена единствено за 

посочения по-горе адресат и е изготвена единствено и само в изпълнение на 

изискванията, които са поставени с чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и не следва да се приема като заместваща 

нашите заключения, съдържащи се в издадения от нас одиторски доклад от 

26.03.2022 г. по отношение на въпросите, обхванати от чл. 100н, т. 3 от ЗППЦК. 

   

26.03.2022 г.    За одиторско дружество ФИНСТАБ ООД 

Гр.София    

   ____________________________________ 

 

                                                                 Денислав Василев Велев, 

(Управител и регистриран одитор,  

отговорен за одита) 

DENISLAV 
Vasilev Velev

Digitally signed by 
DENISLAV Vasilev 
Velev



30.09.2022 31.12.2021
хил.лв. хил.лв.

АКТИВИ
Нетекущи активи

Имоти,машини и оборудване 14;15 3379 3511
Дългосрочни вземания 16 379 8
Активи по отсрочени  данъци 23 75 75

3833 3594

Текущи активи
Търговски вземания и предплатени разходи 18 171 158
Материални запаси 17 12 20
Други вземания 18 218 272
Парични средства и парични еквиваленти 19 6 25
Общо текущи активи 407 475

ОБЩО  АКТИВИ 4240 4069
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
Собствен капитал
Основен акционерен капитал 20 3500 3500
Резерви 20 401 401
Печалба/загуба от минали години 20 (1,580)             (1,101)         
Печалба/загуба от текущата  година 20 1,343               (479)            

Общо собствен капитал 3,664               2,321           
Нетекущи пасиви
Финансирания 21 132 132
Задължения към персонала при пенсиониране 25 44 44
Други нетекущи задължения 27 1 1
Общо нетекущи пасиви 177 177
Текущи пасиви
Търговски задължения 24 8 13
Краткосрочни заеми 22 336 336
Задължения към персонала и социалното осигуряване 25 34 35
Други текущи задължения 27 1 37

Задължения по получени небанкови заеми
22

- 1088
Задължения за данъци 26 16 46
Финансирания 21 4 16
Общо текущи пасиви 399 1571
Общо пасиви 576 1748

ОБЩО  СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 4,240               4,069           

Приложенията са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на съставяне: 29.10.2022 г.

Съставител:  ……………………...              Изпълнителен Директор:.............................
                   /Светлана Йорданова/

  ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД,  ЕИК: 117035708

за годината,завършваща на 30 септември 2022 год.

Приложение №Раздели и балансови пера

/Ст.Йорданов/

1



Наименование на приходите и разходите Приложение № Годината, Годината,
завършваща завършваща
на 30.09.2022 на 30.09.2021

хил.лв. хил.лв.
Приходи от продажби 3 1 7
Други приходи от дейността 4 1 774  57

Промени в запасите от готова продукция и 
незавършено производство 5 ( 7)
Разходи за суровини и материали 6 ( 31) ( 31)
Разходи за външни услуги 7 ( 20) ( 39)
Разходи за персонала 8 ( 131) ( 176)
Разходи за амортизации 9 ( 93) ( 103)
Други разходи за дейността 10 ( 112) ( 37)
ЗАГУБА ОТ ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 1 381 ( 322)
Финансови разходи 11 ( 38) ( 7)

ЗАГУБА ПРЕДИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 12 1 343 ( 329)
Икономия  за данък върху печалбата 13

ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА 1 343 ( 329)
ОБЩО  ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА  ГОДИНАТА    1 343 ( 329)
Нетна печалба /загуба/ на акция в лева

Приложенията са неразделна част от настоящия финансов отчет.
Дата на съставяне: 29.10.2022 г.

Съставител:  ……………………...              Изпълнителен Директор:.........
                 /Светлана Йорданова/

  ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО" АД,  ЕИК: 117035708

за годината,завършваща на 30 септември 2022 год.

/Ст.Йорданов/
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Годината, Годината,
завършваща завършваща
на 30.09.2022 на 30.09.2021

хил.лв. хил.лв.

Парични средства от оперативна дейност

Постъпления от клиенти  41  24

Плащания/Постъпления свързани със застрахователни дружества ( 4) ( 3)

Плащания на доставчици ( 97) ( 142)

Плащания на персонала и за социалното осигуряване ( 137) ( 186)

Платени/Възстановени  данъци (без данъци върху печалбата) ( 66)  3

Други парични потоци 1 693  19

Платени лихви и банкови такси по заеми за основната дейност ( 7)
Нетни парични потоци от оперативна дейност 1 423 ( 285)

Парични потоци от инвестиционна дейност
Постъпления от продажби на имоти,машини и оборудване  78  2
Плащания за покупка  на имоти,машини и оборудване ( 23)
Други парични потоци от инвестиционната дейност ( 122)

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност  78 ( 143)

Парични потоци от финансова дейност
Парични потоци свързани с лихви,банкови такси и комисионни ( 61) ( 45)
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми (1 459)  477
Нетни парични потоци от финансова дейност (1 520)  432

Изменение на наличностите през годината ( 19)  4

Наличности от парични средства на 1 януари  25 7

Парични наличности в края на периода  6  11

Приложенията са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на съставяне: 29.10.2022 г.

Съставител:  ……………………...              Изпълнителен Директор:.............................
                  /Светлана Йорданова/

  ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
     на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО " АД , ЕИК: 117035708

Наименование на паричните потоци

за годината,завършваща на 30 септември 2022 год.

/Ст.Йорданов/
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в хил.лв.

Салдо на 1 януари 2021 год. 3500 379 2 255 (1,356)                       2780
Промени в собствения капитал  0
 през 2021 година 0
Общ всеобхватен доход за годината (479)                           (479)                      
Друг всеобхватен доход за периода-
актюерски печалби и загуби 20 (255)                      255                            20
Салдо към 31 декември 2021 год. 3500 379 22 0 (1,580)                       2321
Промени в собствения капитал  
през  2022 година
Покриване на загуба -                        
Общ всеобхватен доход за годината 1 343 1,343                    
Друг всеобхватен доход за периода-
актюерски печалби и загуби 0
Салдо към 30 септември 2022 год. 3500 379 22 0 ( 237) 3 664

Приложенията са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на съставяне: 29.10.2022 г.

Съставител:……………………...              Изпълнителен Директор:.............................

Законови 
резервиПоказатели

Резерв от 
актюерска 

оценка
Натрупана загуба

за годината,завършваща на 30 септември 2022 год.

/Ст.Йорданов/                  /Светлана Йорданова/

 ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Допълнителни 
резерви

Общо собствен 
капитал

     на "СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО " АД , ЕИК: 117035708

Основен 
акционерен 

капитал
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Хил. лв.
Съдържание Земи Сгради Машини и 

оборудване
Съоръжения Транспортни 

 средства
Други Разходи за 

придобиване
Общо

Към 01 януари на предходна година
Отчетна или преоценена стойност 1099 3021 1311 792 448 50 251 6972
Натрупана амортизация 0 1399 1286 465 314 49 0 3513
Балансова стойност 1099 1622 25 327 134 1 251 3459
За предходната година
Начално салдо – балансова стойност 1099 1622 25 327 134 1 251 3459
Преоценка 0 0 0 0 0 0 0 0
Новопридобити активи 0 0 0 19 0 0 189 208
Отписани по отчетна стойност 0 0 1 3 0 3 19 26
Отписана амортизация за периода 0 0 0 3 0 3 0 6
Отписани (по балансова стойност) 0 0 0 0 0 0 19 19
Начислена амортизация за периода 0 87 3 23 23 0 0 136
Крайно салдо балансова стойност 1099 1535 21 323 111 1 421 3511
Към 31 декември на предходната година
Отчетна или преоценена стойност 1099 3021 1310 808 448 47 421 7154
Натрупана амортизация 0 1486 1289 485 337 46 0 3643
Балансова стойност 1099 1535 21 323 111 1 421 3511
За текущата година
Начално салдо балансова стойност 1099 1535 21 323 111 1 421 3511
Преоценка 0 0 0 0 0 0 0 0
Новопридобити активи 0 0 0 0 0 0 37 37
Отписани по отчетна стойност 0 0 0 0 270 0 0 270
Отписана амортизация за периода 0 0 0 0 194 0 0 194
Отписани (по балансова стойност) 0 0 0 0 76 0 0 76
Начислена амортизация за периода 0 64 1 17 10 1 0 93
Крайно салдо балансова стойност 1099 1471 20 306 25 0 458 3379
Към 30 септември  на текущата година
Отчетна или преоценена стойност 1099 3021 1310 808 178 47 458 6921
Натрупана амортизация 0 1550 1290 502 153 47 0 3542
Балансова стойност 1099 1471 20 306 25 0 458 3379

                                                               Съставител:…………………………. Изпълнителен Директор:..............
                /Св.Йорданова/ /Ст.Йорданов/

Справка към приложение №14
НЕТЕКУЩИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

(ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ)
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Съдържание

Права
върху
интелектуал
на
собственост

Права върху
индустриална
собственост

Програмни
продукти

Продукти
от
развойна
дейност Общо

Към 01 януари на предходната година
Отчетна стойност 1 5 6
Натрупана амортизация и обезценка 1 5 6
Балансова стойност 0 0 0
За предходната година
Начално салдо балансова стойност 0 0 0
Новопридобити активи 0 0 0
Амортизации за периода 0 0 0
Крайно салдо балансова стойност 0 0 0
Към 31 декември на предходната година
Отчетна стойност 1 5 6
Натрупана амортизация и обезценка 1 5 6
Балансова стойност 0 0 0
За текущата година
Начално салдо балансова стойност 0 0 0
Новопридобити активи 0 0 0
Амортизации за периода 0 0 0
Крайно салдо балансова стойност 0 0 0
Към 30 септември  на текущата година

Отчетна стойност 1 5 6
Натрупана амортизация и обезценка 1 5 6
Балансова стойност 0 0 0

Съставител:.................. Изпълнителен Директор:..................
                /Св.Йорданова/
  

/Ст.Йорданов/

Справка към приложение  № 15

НЕТЕКУЩИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Хил. лв.
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ул. Любен Каравелов №1  
София 1000  
тел. 02 9815157; 9815167  
факс 02 9815164 
e-mail: office@essbg.com 

 

ГОДИНИ 

Независимост. Опит. Доверие. 

ИНЖЕНЕРИНГСЕРВИЗ СОФИЯ ООД 

Успехът е в отношението! 
 

 

 

 

 

ОЦЕНКА 
  НА  

НЕДВИЖИМ ИМОТ:  

СВИНЕКОМПЛЕКС „НИКОЛОВО“, изграден в ПИ               

с идентификатор 51679.190.110, в едно със 

съпътстващото го застрояване и ДМА, находящи се в    

с. Николово, местност „Липата“, 

ПИ с идентификатор  51679.101.122, в едно със 

съпътстващото го застрояване, находящи се в    с. 

Николово, местност „Липата“, 

ПИ с идентификатор 51679.95.198, находящи се в                               

с. Николово, местност „Йонкова могила“,   

ПИ с идентификатор 58637.20.68 и ПИ                                    

с идентификатор 58637.21.63, находящи се в                         

с. Николово, местност „Пърлежа“,                                                

собственост на „СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО“ АД                                                                              

Оценката е изготвена за „Банка ДСК“ ЕАД                                                            

Ноември 2022 год. 
 

 



„ИНЖЕНЕРИНГСЕРВИЗ СОФИЯ” ООД  

Оценка на свинекомплекс „Николово“, изграден в ПИ с идентификатор 51679.190.110, в едно със съпътстващото 

го застрояване и ДМА, находящи се в с. Николово, местност „Липата“; ПИ с идентификатор  51679.101.122, в 

едно със съпътстващото го застрояване, находящи се в с. Николово, местност „Липата“, ПИ с идентификатор 

51679.95.198, находящи се в с. Николово, местност „Йонкова могила“, ПИ с идентификатор 58637.20.68 и ПИ с 

идентификатор 58637.21.63, находящи се в с. Николово, местност „Пърлежа“                                                                       
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„ИНЖЕНЕРИНГСЕРВИЗ СОФИЯ” ООД  

Оценка на свинекомплекс „Николово“, изграден в ПИ с идентификатор 51679.190.110, в едно със съпътстващото 

го застрояване и ДМА, находящи се в с. Николово, местност „Липата“; ПИ с идентификатор  51679.101.122, в 

едно със съпътстващото го застрояване, находящи се в с. Николово, местност „Липата“, ПИ с идентификатор 

51679.95.198, находящи се в с. Николово, местност „Йонкова могила“, ПИ с идентификатор 58637.20.68 и ПИ с 

идентификатор 58637.21.63, находящи се в с. Николово, местност „Пърлежа“                                                                       
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I. ОПИСАНИЕ НА ЗАДАНИЕТО 

1. Наименование и местонахождение на обекта 

Обект: Поземлен имот с нов идентификатор 51679.190.110 

(съставен от десет съседни поземлени имота с идентификатори от 

51679.190.1 до 51679.190.10), по КККР на с. Николово, община Русе, област 

Русе, одобрен със заповед № РД-18-887/30.03.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК, заедно с прилежащото застрояване и ДМА. 

Поземлен имот с идентификатор 58637.20.68, поземлен имот с 

идентификатор 58637.21.63, по КККР на с. Николово, община Русе, област 

Русе, одобрени със заповед № РД-18-880/30.03.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК. 

Поземлен имот с идентификатор 51679.95.198, по КККР на                            

с. Николово, община Русе, област Русе, одобрен със заповед № РД-18-

887/30.03.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. 

Поземлен имот с идентификатор 51679.101.122, по КККР на                            

с. Николово, община Русе, област Русе, одобрен със заповед № РД-18-

887/30.03.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

Местонахождение: всички поземлени имоти се намират в землището 

на с. Николово, община Русе, област Русе. 

2. Собственик и документ за собственост  

На база предоставените документи за собственост, към ефективната 

дата на оценката, вещното право на собственост върху описаните по-горе 

имоти принадлежи на „СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО“ АД с ЕИК: 

117035708 според Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека 

върху недвижим имот №037, том I, рег. № 627, дело №23 от 2009г. 

За целите на оценката са ползвани документи за собственост и 

актуална справка в електронния регистър на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър. 

3. Характеристика на оценяваното имущество 

3.1 Характеристика на ПИ с идентификатор 51679.190.110 

и съпътстващото го застрояване 

Съгласно предоставените документи обектите на оценка са както 

следва: 



„ИНЖЕНЕРИНГСЕРВИЗ СОФИЯ” ООД  

Оценка на свинекомплекс „Николово“, изграден в ПИ с идентификатор 51679.190.110, в едно със съпътстващото 

го застрояване и ДМА, находящи се в с. Николово, местност „Липата“; ПИ с идентификатор  51679.101.122, в 

едно със съпътстващото го застрояване, находящи се в с. Николово, местност „Липата“, ПИ с идентификатор 

51679.95.198, находящи се в с. Николово, местност „Йонкова могила“, ПИ с идентификатор 58637.20.68 и ПИ с 

идентификатор 58637.21.63, находящи се в с. Николово, местност „Пърлежа“                                                                       
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• Съгласно Скица №15-1029654 от 12.11.2019г. - Поземлен имот с 

идентификатор 51679.190.1, област Русе, община Русе, с. Николово,                   

м. ЛИПАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП За 

стопански двор, площ 1075 кв. м, стар номер 190001. 

• Скица №15-1030397 от 13.11.2019г. - Поземлен имот с 

идентификатор 51679.190.2, област Русе, община Русе, с. Николово,                   

м. ЛИПАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП За 

стопански двор, площ 16409 кв. м, стар номер 190002, заедно с построените 

в него сгради: 

• 1.1. Сграда с идентификатор 51679.190.2.1, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Хангар, депо, гараж, брой етажи 1, застроена площ 999 кв. м.; 

• 1.2. Сграда с идентификатор 51679.190.2.2, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 58 кв. м.; 

• 1.3. Сграда с идентификатор 51679.190.2.3, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Сграда за енергопроизводство, брой етажи 1, застроена площ               

252 кв. м.; 

• 1.4. Сграда с идентификатор 51679.190.2.4, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Сграда за водоснабдяване и/или канализация, брой етажи 1, 

застроена площ 78 кв. м.; 

• 1.5. Сграда с идентификатор 51679.190.2.5, област Русе, община 

Русе, с. Николово, ввид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Сграда за водоснабдяване и/или канализация, брой етажи 1, 

застроена площ 12 кв. м.; 

• Скица №15-1030439 от 13.11.2019г. - Поземлен имот с 

идентификатор 51679.190.3, област Русе, община Русе, с. Николово,                       

м. ЛИПАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП За 

стопански двор, площ 1585 кв. м, стар номер 190003: 

• Скица №15-1030534 от 13.11.2019г. Поземлен имот с 

идентификатор 51679.190.4, област Русе, община Русе, с. Николово,               

м. ЛИПАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП За 

стопански двор, площ 57312 кв. м, стар номер 190004: 

• 2.1. Сграда с идентификатор 51679.190.4.1, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 550 кв. м.; 
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• 2.2. Сграда с идентификатор 51679.190.4.2, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 550 кв. м.; 

• 2.3. Сграда с идентификатор 51679.190.4.3, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 585 кв. м.; 

• 2.4. Сграда с идентификатор 51679.190.4.4, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 563 кв. м.; 

• 2.5. Сграда с идентификатор 51679.190.4.5, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 563 кв. м.; 

• 2.6. Сграда 51679.190.4.6, област Русе, община Русе, с. Николово, 

вид собств. Частна обществени организации, функц. предн. 

Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 563 кв. м.; 

• 2.7. Сграда с идентификатор 51679.190.4.7, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 115 кв. м.; 

• 2.8. Сграда с идентификатор 51679.190.4.8, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 585 кв. м.; 

• 2.9. Сграда с идентификатор 51679.190.4.9, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Хангар, депо, гараж, брой етажи 1, застроена площ 466 кв. м.; 

• 2.10. Сграда с идентификатор 51679.190.4.10, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 888 кв. м.; 

• 2.11. Сграда с идентификатор 51679.190.4.11, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 888 кв. м.; 

• 2.12. Сграда с идентификатор 51679.190.4.12, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 888 кв. м.; 

• 2.13. Сграда с идентификатор 51679.190.4.13, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 888 кв. м.; 
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• 2.14. Сграда с идентификатор 51679.190.4.14, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 913 кв. м.; 

• 2.15. Сграда с идентификатор 51679.190.4.15, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 913 кв. м.; 

• 2.16. Сграда с идентификатор 51679.190.4.16, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Сграда за енергопроизводство, брой етажи 1, застроена площ                   

146 кв. м.; 

• 2.17. Сграда с идентификатор 51679.190.4.17, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 813 кв. м.; 

• 2.18. Сграда с идентификатор 51679.190.4.1751679.190.4.18, 

област Русе, община Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени 

организации, функц. предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, 

застроена площ 813 кв. м.; 

• 2.19. Сграда с идентификатор 51679.190.4.19, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 959 кв. м.; 

• 2.20. Сграда с идентификатор 51679.190.4.20, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 922 кв. м.; 

• 2.21. Сграда с идентификатор 51679.190.4.21, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 977 кв. м.; 

• 2.22. Сграда с идентификатор 51679.190.4.22, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 910 кв. м.; 

• 2.23. Сграда с идентификатор 51679.190.4.23, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 571 кв. м.; 

• 2.24. Сграда с идентификатор 51679.190.4.24, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 14 кв. м.; 

• 2.25. Сграда с идентификатор 51679.190.4.25, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Сграда за битови услуги, брой етажи 1, застроена площ 22 кв. м.; 



„ИНЖЕНЕРИНГСЕРВИЗ СОФИЯ” ООД  

Оценка на свинекомплекс „Николово“, изграден в ПИ с идентификатор 51679.190.110, в едно със съпътстващото 

го застрояване и ДМА, находящи се в с. Николово, местност „Липата“; ПИ с идентификатор  51679.101.122, в 

едно със съпътстващото го застрояване, находящи се в с. Николово, местност „Липата“, ПИ с идентификатор 

51679.95.198, находящи се в с. Николово, местност „Йонкова могила“, ПИ с идентификатор 58637.20.68 и ПИ с 

идентификатор 58637.21.63, находящи се в с. Николово, местност „Пърлежа“                                                                       

7 

• 2.26. Сграда с идентификатор 51679.190.4.26, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 635 кв. м.; 

• 2.27. Сграда с идентификатор 51679.190.4.27, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 819 кв. м.; 

• 2..28. Сграда с идентификатор 51679.190.4.28, област Русе, 

община Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, 

функц. предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ                 

819 кв. м.; 

• 2.29. Сграда с идентификатор 51679.190.4.29, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 881 кв. м.; 

• 2.30. Сграда с идентификатор 51679.190.4.30, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 881 кв. м.; 

• 2.31. Сграда с идентификатор 51679.190.4.31, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Сграда за енергопроизводство, брой етажи 1, застроена площ                

55 кв. м.; 

• 2.32. Сграда с идентификатор 51679.190.4.32, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 819 кв. м.; 

• 2.33. Сграда с идентификатор 51679.190.4.33, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 381 кв. м.; 

• 2.34. Сграда с идентификатор 51679.190.4.34, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Сграда за битови услуги, брой етажи 1, застроена площ 31 кв. м.; 

• 2.35. Сграда с идентификатор 51679.190.4.35, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 54 кв. м.; 

• 2.36. Сграда с идентификатор 51679.190.4.36, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 517 кв. м.; 

• 2.37. Сграда с идентификатор 51679.190.4.37, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 159 кв. м.. 
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• Скица №15-1030563 от 13.11.2019г. - Поземлен имот с 

идентификатор 51679.190.5, област Русе, община Русе, с. Николово,                  

м. ЛИПАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП За 

стопански двор, площ 590 кв. м, стар номер 190005, заедно с построената в 

него сграда: 

• 3.1. Сграда с идентификатор 51679.190.5.1, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Сграда за търговия, брой етажи 1, застроена площ 71 кв. м.; 

• Скица №15-1030644 от 13.11.2019г. - Поземлен имот с 

идентификатор 51679.190.6, област Русе, община Русе, с. Николово,                   

м. ЛИПАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП За 

стопански двор, площ 2055 кв. м, стар номер 190006, заедно с построените в 

него сгради: 

• 4.1. Сграда с идентификатор 51679.190.6.1, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Промишлена сграда, брой етажи 1, застроена площ 531 кв. м.; 

• 4.2. Сграда с идентификатор 51679.190.6.2, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Промишлена сграда, брой етажи 1, застроена площ 499 кв. м.; 

• Скица №15-1030695 от 13.11.2019г. - Поземлен имот с 

идентификатор 51679.190.7, област Русе, община Русе, с. Николово,                  

м. ЛИПАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП За 

стопански двор, площ 2882 кв. м, стар номер 190007, заедно с построените в 

него сгради: 

• 5.1. Сграда с идентификатор 51679.190.7.1, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Сграда за обществено хранене, брой етажи 1, застроена площ                     

391 кв. м.; 

• 5.2. Сграда с идентификатор 51679.190.7.2, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 125 кв. м.. 

• Скица №15-1030712 от 13.11.2019г. - Поземлен имот с 

идентификатор 51679.190.8, област Русе, община Русе, с. Николово,                    

м. ЛИПАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП За 

стопански двор, площ 703 кв. м, стар номер 190008, заедно с построената в 

него сграда: 

• 6.1. Сграда с идентификатор 51679.190.8.1, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 2, застроена площ 478 кв. м.. 
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• Скица №15-1030722 от 13.11.2019г. - Поземлен имот с 

идентификатор 51679.190.9, област Русе, община Русе, с. Николово,                  

м. ЛИПАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП За 

стопански двор, площ 3235 кв. м, стар номер 190009, заедно с построената в 

него сграда: 

• 7.1. Сграда с идентификатор 51679.190.9.1, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Промишлена сграда, брой етажи 1, застроена площ 108 кв. м.. 

• Скица №15-1030245 от 13.11.2019г. - Поземлен имот с 

идентификатор 51679.190.10, област Русе, община Русе, с. Николово,                     

м. ЛИПАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП За 

стопански двор, площ 5705 кв. м, стар номер 190010: 

• 8.1. Сграда с идентификатор 51679.190.10.1, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Складова база, склад, брой етажи 1, застроена площ 100 кв. м.; 

• 8.2. Сграда с идентификатор 51679.190.10.2, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 424 кв. м.. 

Забележка 1: След направена актуална проверка се установи, че имоти 

с идентификатори от 51679.190.1 до 51679.190.10 са обединени в един общ 

с нов идентификатор 51679.190.110, съответно всички сгради са с нови 

идентификатори както следва: 
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Обект,  

Нов идентификатор 

Обект,  

Стар идентификатор 

Площ ПИ, 

кв.м 

ЗП съгласно 

кадастрални 

данни, кв.м 

Брой  

етажи 

РЗП 

кв.м 

Поземлен имот, 

51679.190.110 

Поземлени имоти, 

от 51679.190.1 до 51679.190.10 91 550       

Сграда тест женски 1, 

51679.190.110.1 51679.190.4.1 
  

550 1 550 

Сграда тест женски 2, 

51679.190.110.2 51679.190.4.2 
  

550 1 550 

Сграда тест женски 3, 

51679.190.110.3 51679.190.4.3 
  

585 1 585 

Сграда тест женски 4, 

51679.190.110.4 51679.190.4.4 
  

563 1 563 

Сграда тест женски 5, 

51679.190.110.5 51679.190.4.5 
  

563 1 563 

Сграда тест женски 6, 

51679.190.110.6 51679.190.4.6 
  

563 1 563 

Сграда експедиционен пункт, 

51679.190.110.7 51679.190.4.7 
  

115 1 115 

Сграда за изчакване и експедиция, 

51679.190.110.8 51679.190.4.8 
  

585 1 585 

Сграда гараж вътрешен с ремонт-

рем.работилница б.з, 

51679.190.110.9 51679.190.4.9 

  

466 1 466 

Сграда тест мъжки 1, 

51679.190.110.10 51679.190.4.10 
  

888 1 888 

Сграда тест мъжки 2, 

51679.190.110.11 51679.190.4.11 
  

888 1 888 

Сграда тест мъжки 3, 

51679.190.110.12 51679.190.4.12 
  

888 1 888 

Сграда тест мъжки 4, 

51679.190.110.13 51679.190.4.13 
  

888 1 888 

Сграда тест мъжки 5, 

51679.190.110.14 51679.190.4.14 
  

913 1 913 

Сграда тест мъжки 6, 

51679.190.110.15 51679.190.4.15 
  

913 1 913 

Сграда трафопост с агрегатно, 

51679.190.110.16 51679.190.4.16   146 1 146 

Сграда майки кърмачки голяма, 

51679.190.110.17 51679.190.4.17   813 1 813 

Сграда пикмама, 

51679.190.110.18 51679.190.4.18   813 1 813 

Сграда подрастващи прасета 1, 

51679.190.110.19 51679.190.4.19   959 1 959 

Сграда подрастващи прасета 2, 

51679.190.110.20 51679.190.4.20   922 1 922 

Сграда подрастващи прасета 3, 

51679.190.110.21 51679.190.4.21   977 1 977 

Сграда подрастващи прасета 4, 

51679.190.110.22 51679.190.4.22   910 1 910 

Сграда веранда, 

51679.190.110.23 51679.190.4.23   571 1 571 

Сграда автокантар, 

51679.190.110.24 51679.190.4.24    14 1 14 

Тоалетна дворна, 

51679.190.110.25 51679.190.4.25    22 1 22 

Сграда ремонтни прасета, 

51679.190.110.26 51679.190.4.26    635 1 635 

Сграда нерези и заплождане, 

51679.190.110.27 51679.190.4.27   819 1 819 

Сграда нерези и заплождане, 

51679.190.110.28 51679.190.4.28   819 1 819 

Сграда бременни свине, 

51679.190.110.29 51679.190.4.29   881 1 881 
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Сграда бременни свине, 

51679.190.110.30 51679.190.4.30   881 1 881 

Сграда трафопост, 

51679.190.110.31 51679.190.4.31    55 1 55 

Сграда майки кърмачки голяма, 

51679.190.110.32 51679.190.4.32    819 1 819 

Сграда майки кърмачки малка, 

51679.190.110.33 51679.190.4.33    381 1 381 

Тоалетна дворна, 

51679.190.110.34 51679.190.4.34    31 1 31 

Сграда ветеринарен пункт-

лечебница, 

51679.190.110.35 51679.190.4.35    54 1 54 

Сграда санитарен пропуск (филт), 

51679.190.110.36 51679.190.4.36   517 1 517 

Сграда лаборатория за изкуствено 

осеменяване, 

51679.190.110.37 51679.190.4.37    159 1 159 

Сграда бензиностанция, 

51679.190.110.38 51679.190.5.1   71 1 71 

Mесодобив (трупно драно), 

51679.190.110.39 51679.190.6.1   531 1 531 

Сграда кланичен пункт, 

51679.190.110.40 51679.190.6.2   499 1 499 

Сграда столова с кухня, 

51679.190.110.41 51679.190.7.1     391 1 391 

Лавка с механа-Администрация, 

51679.190.110.42 51679.190.7.2   125 1 125 

Сграда пропуск (портал), 

51679.190.110.43 51679.190.9.1   108 1 108 

Сграда гараж външен с ремонтна 

работилница, 

51679.190.110.44 51679.190.2.1   999 1 999 

Сграда парокотелно, 

51679.190.110.45 51679.190.2.3   58 1 58 

Проходна будка, 

51679.190.110.46 51679.190.2.2   252 1 252 

Сграда помпена станция II поде, 

51679.190.110.47 51679.190.2.4   78 1 78 

Сграда помпена станция I поде, 

51679.190.110.48 51679.190.2.5   12 1 12 

Сграда фуражен цех, 

51679.190.110.49 51679.190.10.1   100 1 100 

Сграда трупосъбирателна, 

51679.190.110.50 51679.190.10.2   424 1 424 

Административна сграда, 

51679.190.110.51 51679.190.8.1   478 2 956 

ОБЩО: 
  кв.м кв.м   кв.м 

  91 550 26 242   26 720 

3.2 Характеристика на ПИ с идентификатор 51679.95.198 

Забележка 1: Беше направена актуална проверка в електронния 

регистър на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за поземлен 

имот с идентификатор  51679.95.198. Към датата на оценка всички сгради в 

имота са разрушени и терена е частично разчистен. 
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3.3 Характеристика на ПИ с идентификатор 58637.20.68 

Забележка 1: Беше направена актуална проверка в електронния 

регистър на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за поземлен 

имот с идентификатор 58637.20.68. 

 

3.4 Характеристика на ПИ с идентификатор 58637.21.63 

Забележка 1: Беше направена актуална проверка в електронния 

регистър на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за поземлен 

имот с идентификатор 58637.21.63. 

Поземлен имот 51679.95.198, 

област Русе, община Русе, с. Николово, м. 

ЙОНКОВА МОГИЛА, вид собств. Частна, вид 

територия Земеделска, НТП За животновъден 

комплекс, площ 50944 кв. м, стар номер 000198, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

887/30.03.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК 

Поземлен имот 58637.20.68, 

 област Русе, община Русе, с. Просена, м. 

ПЪРЛЕЖА, вид собств. Частна, вид територия 

Земеделска, НТП Утаител, площ 13608 кв. м, стар 

номер 000068, Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-880/30.03.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК 



„ИНЖЕНЕРИНГСЕРВИЗ СОФИЯ” ООД  

Оценка на свинекомплекс „Николово“, изграден в ПИ с идентификатор 51679.190.110, в едно със съпътстващото 

го застрояване и ДМА, находящи се в с. Николово, местност „Липата“; ПИ с идентификатор  51679.101.122, в 

едно със съпътстващото го застрояване, находящи се в с. Николово, местност „Липата“, ПИ с идентификатор 

51679.95.198, находящи се в с. Николово, местност „Йонкова могила“, ПИ с идентификатор 58637.20.68 и ПИ с 

идентификатор 58637.21.63, находящи се в с. Николово, местност „Пърлежа“                                                                       

13 

 

3.5 Характеристика на ПИ с идентификатор 51679.101.122 

и съпътстващото го застрояване 

Забележка 1: Беше направена актуална проверка в електронния 

регистър на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за поземлен 

имот с идентификатор 51679.101.122 и съпътстващото го застрояване. 

 

 

 

Поземлен имот 58637.21.63, 

 област Русе, община Русе, с. Просена, м. 

ПЪРЛЕЖА, вид собств. Частна, вид територия 

Земеделска, НТП Утаител, площ 19052 кв. м, стар 

номер 000063,Заповед за одобрение на КККР № 

РД-18-880/30.03.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК 

Поземлен имот 51679.101.122,  

област Русе, община Русе, с. Николово, м. 

ЛИПАТА, вид собств. Частна, вид територия 

Земеделска, НТП За друг вид производствен, 

складов обект, площ 29778 кв. м, стар номер 

000122, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

887/30.03.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК 
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Сграда 51679.101.122.1,  

област Русе, община Русе, с. Николово, вид 

собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Сграда за водоснабдяване и/или 

канализация, брой етажи 1, застроена площ 297 кв. 

м,Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

887/30.03.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК 

Сграда 51679.101.122.2,  

област Русе, община Русе, с. Николово, вид 

собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Сграда за водоснабдяване и/или 

канализация, брой етажи 1, застроена площ 44 кв. 

м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

887/30.03.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК 

Сграда 51679.101.122.3, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени 

организации, функц. предн. Сграда за 

енергопроизводство, брой етажи 1, застроена площ 

54 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

887/30.03.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК 
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На оценка подлежат и дълготрайни материални активи по предоставен 

опис от Възложителя, включващи машини, съоръжения и оборудване, като 

част от производствения процес на дружеството. 

По време на посещението на място е установено, че предприятието не 

функционира. 

Подробно описание на активите е дадено в Приложение към доклада. 

4. Цел на оценката - определяне пазарната стойност на описаните 

по-горе недвижим имот като обезпечение по кредит към „ДСК“ ЕАД, 

съгласно Нареждане за възлагане на оценка и „Методиката за оценка на 

недвижими имоти, предлагани за обезпечения по кредити на банка „ДСК”.  

Съгласно Българските стандарти за оценяване (БСО), пазарната 

стойност се дефинира като: Оценената сума, срещу която към датата на 

оценката обекта/актива би трябвало да бъде разменен между желаещ 

продавач и желаещ купувач в сделка при пазарни условия, след подходящ 

маркетинг, при което всяка от страните е действала информирано, 

благоразумно и без принуда. 

5. Използвани подходи за оценка 

При извеждане на пазарната стойност, в съответствие със заданието, са 

използвани разходен и сравнителен подход, като са приложени 

съответстващите им методи за оценка. 

6. Валутен курс: 1 EUR=1.95583 BGN 

7. Ефективна дата на оценката: 30.11.2022 год.  

8. Дата на доклада: 22.12.2022 год. 

9. Оценителски екип  

Настоящата оценка се извършва от оценителски екип на 

„ИНЖЕНЕРИНГСЕРВИЗ - СОФИЯ” ООД, сертифицирана фирма за оценка 

на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, други активи, 

машини и съоръжения, финансови активи и финансови институции, права 

на интелектуалната и индустриалната собственост.  

10. Допускания и ограничаващи условия 

1. Не се поема отговорност за въпроси от правен характер. 



„ИНЖЕНЕРИНГСЕРВИЗ СОФИЯ” ООД  

Оценка на свинекомплекс „Николово“, изграден в ПИ с идентификатор 51679.190.110, в едно със съпътстващото 

го застрояване и ДМА, находящи се в с. Николово, местност „Липата“; ПИ с идентификатор  51679.101.122, в 

едно със съпътстващото го застрояване, находящи се в с. Николово, местност „Липата“, ПИ с идентификатор 

51679.95.198, находящи се в с. Николово, местност „Йонкова могила“, ПИ с идентификатор 58637.20.68 и ПИ с 

идентификатор 58637.21.63, находящи се в с. Николово, местност „Пърлежа“                                                                       

16 

2. Доколкото знаем, всички данни изложени в настоящия доклад са 

верни и точни. Въпреки че са събрани от надеждни източници, не се дава 

гаранция, нито се поема отговорност за точността на всички данни, 

становища или преценки, идентифицирани като представени от други, 

които са били използвани при формулирането на настоящия анализ. 

3. Данните за площите в настоящата оценка бяха предоставени от  

клиента и не бяха проверявани от съветник по правните въпроси. 

4. Стойността или стойностите, представени в настоящия доклад, се 

базират на условията, очертани в него, и са валидни само за заявената цел/и.  

5. Датата на стойността, към която са приложими заключенията и 

становищата, е посочена в настоящия доклад. Представеното в него 

становище за стойността се основава на положението на националната 

икономика и покупателната сила на различните валути към тази дата. 

6. Полученото възнаграждение от изпълнителя не е свързано по 

никакъв начин с оценката дадена за този доклад. 

11. Информационни източници 

- Оценката е изготвена на база изходна информация, предоставена от 

собственика на имота и резултатите от извършения оглед; 

- Извършен оглед на място на оценяваните имот, който констатира 

фактическата физическа наличност на елементите на оценявания недвижим 

имот – земя и сгради, и тяхното конкретно състояние. Характеристиките на 

оценяваните единици са установени от нотариалния акт за учредяване на 

договорна ипотека върху недвижим имот № 37, том  I, рег.№ 627, дело                  

№ 23 от 30.01.2020 г. и актуална справка в електронния регистър на 

Агенция по геодезия, картография и кадастър. 

- Извършено проучване и информация за пазара на недвижими 

имоти, реализирани сделки за района, в който се намира оценявания имот. 
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II. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

ОБЕКТА НА ОЦЕНКА  

1. Местоположение и обща информация 

1.1. Оценяваното недвижимо имущество – Поземлен имот с 

идентификатор 51679.190.110, заедно с прилежащото застрояване и 

ДМА, представляващо свинекомплекс е разположен североизточно от                   

с. Николово и източно от гр. Русе. Сравнително близо е до река Дунав и 

Дунав мост.      
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Свинекомплексът е разположен в Северна България, района на 

Дунавската равнина. Регионът е характерен с две основни производства – 

зърно (пшеница, царевица, ечемик, царевица) и лозарство. Подходящ район 

за развитие на интензивно животновъдство. Достъпът до имота е 

посредством асфалтов път. Елементите на инженерната инфраструктура са 

напълно изградени: електрификация, водоснабдяване, канализация и 

пътища. 

Към датата на огледа екологичен и/или социален риск в района, в 

който е разположен оценяваният обект, НЕ се наблюдава. 

Халетата в свинекомплекса са с размери 45 м на 15 м и полезна 

височина 3 м. Теренът е с положена асфалтобетонова настилка в добро 

състояние, но със силно избуяла растителност, захранен е с вода и ток. 

Ограден е изцяло с масивна, стоманобетонна конструкция от всички страни. 

Достъпът към имота е посредством метална входна врата. Към датата на 

огледа имотът се нуждае от разчистване от обрасла тревна растителност. 

Изграден е трафопост в парцела. До имота се стига по изцяло асфалтов път. 

Сградният фонд е в лошо състояние свинекомплекса не функционира 

от юли 2019г., в следствие африканската чума по свинете. 

Комплексът е построен в периода 1972-1977 година по английска 

технология с капацитет 1000 основни свине майки. PIC е бил доставчик на 

двете основни породи прасета – „голяма бяла“ и „ландрас“ с английски 

произход. Предприятието получава лиценз от PIC за производство и 

продажба на родителски форми за репродуктивните бази. По този начин 

свинекомплексът е бил на върха на генетичната пирамида в свиневъдството 

и е определял основните тенденции на селекция и репродукция в страната.  

От 2000 година със стартирането на европейските програми е 

осъществен проект по програма САПАРД, с помощта на който е обновена 

част от сградния фонд за отглеждане на свине съгласно директивите на 

Европейския съюз. 

1.2. Оценяваното недвижимо имущество – Поземлен имот с 

идентификатор 51679.95.198, находящ се в обл. Русе, с. Николово,                          

м. „Йонкова могила“. Достъпът до имота е посредством черен път. 

Елементите на инженерната инфраструктура са напълно изградени Към 

датата на оглед липсва застрояване в имота и терена е частично разчистен. 

Екологичен и/или социален риск в района, в който е разположен 

оценяваният обект, НЕ се наблюдава. 
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1.3. Оценяваното недвижимо имущество – Поземлен имот с 

идентификатор 58637.20.68 и поземлен имот с идентификатор 

58637.21.63, находящи се в обл. Русе, с. Николово, м. „Пърлежа“. Достъпът 

до имота е посредством асфалтов път. Елементите на инженерната 

инфраструктура са напълно изградени Към датата на оглед липсва 
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застрояване в имота. Екологичен и/или социален риск в района, в който е 

разположен оценяваният обект, НЕ се наблюдава. 
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1.4. Оценяваното недвижимо имущество – Поземлен имот с 

идентификатор 51679.101.122, заедно с прилежащото застрояване 

Достъпът до имота е посредством асфалтов път. Елементите на 

инженерната инфраструктура са напълно изградени: електрификация, 

водоснабдяване, канализация и пътища. Към момента на огледа обекта не 

работи. Сградите се нуждаят от ремонт.  

 

2. Градоустройствен статут и описание на изпълненото 

застрояването 

На 22 април 2021 г. Общински съвет – Русе одобри задание за 

проектиране и разрешава изработване на план за застрояване (ПЗ) на 

поземлен имот с идентификатор 51679.190.110, находящ се в местността 

„Липата“, землище на с. Николово, община Русе, като с плана за имота се 

определи предимно производствена зона за застрояване /Пп/ и се създадат 

устройствени условия за свободно застрояване с ограничителни линии на 

застрояване разположени на минимум 3 метра от границите на имота. 

Предвиждат се следните устройствени показатели: плътност на 

застрояване до 80%, коефициент на интензивност на застрояването до 

2,5 и процент на озеленяване – минимум 20% и височина на застрояването 
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Н до 15 метра. Информационен източник: РусеИнфо - 

https://rousse.info/свинекомплекс-николово-ще-възстанов/ 

Дворното пространство представлява урегулиран поземлен имот с 

площ от 91 550 кв.м., съгласно актуална справка в електронния регистър на 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Теренът е с неправилна 

форма с наклон на север, свързан е с електроснабдителната и 

водоснабдителната градски мрежи. Монтирано е площадково осветление и 

видеонаблюдение. Организирана е жива охрана. 

2.1 Характеристика на съпътстващото застрояване в ПИ с 

идентификатор 51679.190.110 

1) Сгради с идентификатори № 51679.190.110.1, 51679.190.110.2, 

51679.190.110.3, 51679.190.110.4, 51679.190.110.5, 51679.190.110.6, 

51679.190.110.8, 51679.190.110.10, 51679.190.110.11, 51679.190.110.12, 

51679.190.110.13, 51679.190.110.14, 51679.190.110.15, 51679.190.110.17, 

51679.190.110.18, 51679.190.110.19, 51679.190.110.20, 51679.190.110.21, 

51679.190.110.22, 51679.190.110.26, 51679.190.110.27, 51679.190.110.28, 

51679.190.110.29, 51679.190.110.30, 51679.190.110.32 - Сградите са 

еднотипно изпълнение, едноетажни, стоманобетонна конструкция, 

състоящи се от две секции еднотипни и приблизително равни по големина 

помещения за отглеждане на животни, както и малка битова част по средата 

им. Външно е измазана с варова мазилка (част от сградите са изолирани с 

термопанели. Покривът е скатен, покрит с етернит на част от сградите, 

реконструираните сгради са покрити с покривен термопанел. 

Довършителни работи: под - бетон, стени - мазилка, таван - мазилка. 

Обособени са три входни врати, метални за животните от лявата и дясната 

страна на сградата и метални за човешки достъп в средата на сградата. 

Наблюдават се частично разрушения на мазилката вътрешно и външно по 

сградите.  

• Конструкция – стоманобетон; 

• Година на завършване – 1977 г., а сграда с идентификатор 

51679.190.110.18 е въведена в експлоатация през 1990 г. (спрямо 

инвентарен опис от клиента; 

• Външни стени – тухла с варова мазилка; 

• Вътрешни стени – тухла с мазилка; 

• Инсталации – Ел., ВиК, отоплителна система в сградите 

подрастващи прасета (сгради с идентификатори от 

51679.190.110.19 до 51679.190.110.22); 
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• Довършителни работи - под - мозайка, стени – боя; 

• Поддръжка – частично сградите са ремонтирани, като сгради с 

идентификатор от 51679.190.110.27 до 51679.190.110.30 са в много 

лошо състояние; 

• Функционалност – добра; 

• Общо състояние – лошо. 

2) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.7 – Сградата е 

едноетажна, стоманобетонна конструкция, състояща се от битова част и 

офис част. Входната врата е метална. Интериорните врати са дървена. 

Довършителни работи: под - мозайка, стени и тавани - боя. Сградата е в 

добро състояние. 

• Конструкция – стоманобетон 

• Година на завършване – 1977 г.  

• Външни стени – тухла с варова мазилка; 

• Вътрешни стени – тухла с мазилка и боя; 

• Инсталации – Ел., ВиК; 

• Довършителни работи – под – мозайка, стени – боя; 

• Поддръжка – не се поддържа; 

• Функционалност – добра; 

• Общо състояние – лошо. 

3) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.9 - Сградата е 

едноетажна, стоманобетонна конструкция, състояща се от 

еднопространствено помещение. Външно е измазана с варова мазилка. 

Покривът е плосък, покрит с ламарина. Довършителни работи: под - бетон, 

стени - мазилка, таван - мазилка. Входната врата е метална. Прозоречната 

дограма е метална. Сградата се нуждае от ремонтни дейности. 

• Конструкция – стоманобетон; 

• Година на завършване – 1977 г. 

• Външни стени – тухла с варова мазилка; 

• Вътрешни стени - тухла с мазилка и боя; 

• Инсталации – Ел., ВиК; 

• Довършителни работи – под - мозайка, стени – боя; 

• Поддръжка – не се поддържа; 

• Функционалност – добра; 

• Общо състояние – лошо. 
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4) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.16 - Сградата е 

едноетажна, стоманобетонна конструкция. Външно е измазана с варова 

мазилка. Вътрешните стени са тухлени с мазилка. Покривът е плосък, 

покрит с ламарина. Довършителни работи: под - бетон, стени - мазилка, 

таван - мазилка. Входните врата са една метална и една дървена. 

Прозоречната дограма е метална. Сградата функционира като трафопост. 

Сградата е въведена в експлоатация 1977 г. Към датата на огледа сградата 

не се поддържа и състоянието и е лошо. 

5) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.23 - Сградата е 

едноетажна, стоманобетонна конструкция, състояща се от 

еднопространствено помещение. Външно е измазана с варова мазилка на 

три от стените, едната стена е изградена от листове неръждаема стомана. 

Покривът е скатен, покрит с ламарина. Довършителни работи: под - бетон, 

стени – мазилка и неръждаема стомана, таван. Входната врата е метална. 

Прозоречната дограма е метална. Сградата се нуждае от ремонтни 

дейности. 

6) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.24 - Сградата е 

едноетажна, стоманобетонна конструкция, състояща се от  

еднопространствено помещение. Външно е измазана с варова мазилка. 

Покривът е плосък, покрит с ламарина. Довършителни работи: под - бетон, 

стени - мазилка, таван - мазилка. Входната врата е метална. Прозоречната 

дограма е метална. Функционирала е като сграда към автокантар. До нея 

има изграден метален навес. 

7) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.25 – Сградата е 

едноетажна, стоманобетонна конструкция, състояща се от две помещения. 

Външно е измазана с варова мазилка. Покривът е плосък стоманобетонен. 

Довършителни работи: под - бетон, стени - мазилка, таван - мазилка. 

Вратите са дървени. Прозоречната дограма е метална. Сградата се нуждае 

от ремонтни дейности. Функционирала е като битова сграда - санитарни 

помещения и съблекални. 

8) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.31 – Сградата е 

едноетажна, стоманобетонна конструкция. Външно е измазана с варова 

мазилка. Покривът е плосък, покрит с ламарина. Довършителни работи: под 

- бетон, стени - мазилка, таван - мазилка. Входната врата е метална. 

Прозоречната дограма е метална. Сградата е функционирала като 

трафопост. 

9) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.33 - Сградата е 

едноетажна, стоманобетонна конструкция, състояща се от 
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еднопространствено помещение. Външно е измазана с варова мазилка. 

Покривът е скатен, покрит с етернит. Довършителни работи: под - бетон, 

стени - мазилка, таван - мазилка. Входната врата е метална. Прозоречната 

дограма е метална. Сградата се нуждае от ремонтни дейности.  

10) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.34 - Сградата е 

едноетажна, стоманобетонна конструкция, състояща се от 

еднопространствено помещение. Външно е измазана с варова мазилка. 

Покривът е плосък, покрит с ламарина. Довършителни работи: под - бетон, 

стени - мазилка, таван - мазилка. Входната врата е метална. Прозоречната 

дограма е дървена. Сградата се нуждае от ремонтни дейности. 

Функционирала е като битова сграда - санитарни помещения и съблекални. 

11) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.35 – Сградата е 

едноетажна, стоманобетонна конструкция, състояща се от 

еднопространствено помещение. Външно е измазана с варова мазилка. 

Покривът е плосък, покрит с ламарина. Довършителни работи: под - бетон, 

стени - мазилка, таван - мазилка. Входната врата е метална. Прозоречната 

дограма е метална. Сградата се нуждае от ремонтни дейности. 

12) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.36 - Сградата е 

едноетажна, стоманобетонна конструкция, Външно е измазана с варова 

мазилка. Покривът е плосък, покрит с ламарина. Довършителни работи: под 

- бетон, стени - мазилка, таван - мазилка. Входните врати са дървени. 

Прозоречната дограма е преобладаващо дървена, но на лявата фасадна 

стена дограмата е метална.   

13) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.37 – Сградата е 

едноетажна, стоманобетонна конструкция. Външно и вътрешно е изолирана 

с термопанели. Пода е от мозайка. Покрива е плосък покрит с термопанел. 

Входната и вътрешните врати са от PVC, прозорците са от PVC. 

14) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.38 -  Сградата е 

едноетажна, монолитна конструкция. Покривът е скатен, покрит с 

керемиди. Довършителни работи: под - мозайка, стени - боя, таван - боя. 

Входната врата е метална. Прозоречната дограма е 

метална. Сградата е в добро състояние, нуждае се от освежителен ремонт. 

15) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.39 – Сградата е 

едноетажна, стоманобетонна конструкция, състояща се от 

еднопространствено помещение. Външно е измазана с варова мазилка в 

много лошо състояние (почти изцяло е парнала). Покривът е плосък, 

покрит с ламарина. Довършителни работи: под - бетон, стени - мазилка, 
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таван - мазилка. Входната врата и прозоречната дограма са разрушени. 

Сградата се нуждае от основен ремонт. 

16) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.40 - Сградата е 

едноетажна, стоманена конструкция, към момента е изпълнен само скелета 

на стоманена конструкция. 

17) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.41 – Сградата е 

едноетажна, със сутерен изпилван за склад към стола, монолитна 

конструкция, състояща се от столова и санитарен възел. Външно е 

измазана с варова мазилка. Покривът е плосък, покрит с ламарина. 

Довършителни работи: под - мозайка, стени - боя и фаянс в санитарно 

помещение, таван - боя. Входната врата и прозоречната 

дограма са метални. Сградата се нуждае от ремонтни дейности. Към датата 

на огледа бяха констатирани течове от покрива и мухъл по стените. 

18) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.42 – Сградата е 

едноетажна, стоманобетонна конструкция, състояща се от търговско 

помещение. Стените са от алуминий със стъклопакет. В предната част на 

сградата е изградена веранда със стълби изградени от стоманобетон и 

мозайка.  

19) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.43 - Сградата е 

едноетажна, монолитна конструкция. Покривът е плосък, покрит с 

ламарина. Фасадата е с положена варова мазилка. Довършителни работи: 

под - мозайка, стени - боя, таван - боя. Входната врата е метална. 

Прозоречната дограма е метална. Сградата е в добро състояние, 

функционира и към момента, като КПП за достъпа до свинекомплекса. 

20) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.44 - Сградата е 

едноетажна, стоманобетонна конструкция, състоящ се от пет броя 

обособени клетки - ремонтни работилници. Външно е измазана с варова 

мазилка. Покривът е плосък, покрит с ламарина. Довършителни работи: под 

- бетон, стени - мазилка, таван - мазилка. Наблюдават се частично 

разрушения на мазилката вътрешно и външно. Входните врати са метални. 

Прозоречната дограма е метална. Сградата се нуждае от ремонтни 

дейности. 

21) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.45 - Сградата е 

едноетажна, стоманобетонна конструкция, състояща се от 

еднопространствено помещение. Външно е измазана с варова мазилка. 

Покривът е плосък, покрит с ламарина. Довършителни работи: под - бетон, 

стени - мазилка, таван - мазилка. Наблюдават се частично разрушения на 
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мазилката вътрешно и външно. Входната врата е метална. Прозоречната 

дограма е метална. Сградата се нуждае от ремонтни дейности. 

22) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.46 – Сградата е 

едноетажна, стоманобетонна конструкция, състояща се от 

еднопространствено помещение. Външно е измазана с варова мазилка. 

Покривът е скатен, покрит с ламарина. Довършителни работи: под - бетон, 

стени - мазилка, таван - мазилка. Наблюдават се частично 

разрушения на мазилката вътрешно и външно. Входната врата е метална. 

Прозоречната дограма е метална в по-голямата си част е разрушена. 

Сградата се нуждае от ремонтни дейности. 

23) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.47 - Сградата 

представлява водоснабдителна кула, в добро състояние към момента, на 

огледа. 

24) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.48 -  Сградата е 

едноетажна, стоманобетонна конструкция, състояща се от 

еднопространствено помещение. Стените и покрива са изолирани с 

термопанел. Входната вратата е от PCV. Прозоречната дограма е от PCV 

със стъклопакет. 

25) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.49 - Сградата е 

едноетажна, стоманобетонна конструкция, състояща се от 

еднопространствено помещение. Външно е измазана с варова мазилка. 

Покривът е плосък, покрит с ламарина. Довършителни работи: под - бетон, 

стени - мазилка, таван - мазилка. Входната врата е метална. 

Прозоречната дограма е метална. Сградата се нуждае от ремонтни 

дейности. 

26) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.50 - Сградата е 

едноетажна, стоманобетонна конструкция, състояща се от 

еднопространствено помещение. Външно е измазана с варова мазилка. 

Покривът е скатен, покрит с ламарина. Довършителни работи: под - бетон, 

стени и таван - мазилка Входната врата и прозоречната дограма 

са метални. Сградата се нуждае от ремонтни дейности. 

27) Сграда с идентификатор № 51679.190.110.51 - Сградата е 

двуетажна, монолитна конструкция, състояща се на първи етаж от осем 

броя офис помещения и на втори етаж от осем броя офис помещения и 

санитарен възел. Външно е с положена фасада от гранитни плочи. Покривът 

е плосък, покрит с ламарина. Довършителни работи: под - 

мозайка и балатум и теракота в санитарните помещения, стени - боя и фаянс 

в санитарно помещение, таван - боя. Входната врата е метална, 
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прозоречната дограма е дървена. Сградата се нуждае от 

освежителни ремонтни дейности. 

2.2 Характеристика на съпътстващото застрояване в ПИ с 

идентификатор 51679.101.122 

1) Сграда с идентификатор 51679.101.122.1, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Сграда за водоснабдяване и/или канализация, брой етажи 1, 

застроена площ 297 кв. м. Сградата е едноетажна, стоманобетонна 

конструкция, състоящ се от еднопространствено помещение. Външно е 

измазана с варова мазилка. Покривът е полосък, покрит с ламарина. 

Довършителни работи: под - бетон, стени - мазилка, таван - мазилка. 

Входната врата е дървена. Прозоречната дограма е дървена. Сградата е в 

лоши състояние, използвала се като пречиствателна станция. В обекта има 

прекаран ток и вода. Към датата на оглед обекта не работи.  

2) Сграда с идентификатор 51679.101.122.2, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Сграда за водоснабдяване и/или канализация, брой етажи 1, 

застроена площ 44 кв. м.. Сградата е едноетажна, стоманобетонна 

конструкция, състояща се от еднопространствено помещение. Външно е 

измазана с варова мазилка. Покривът е полосък, покрит с ламарина. 

Довършителни работи: под - бетон, стени - мазилка, таван - мазилка. 

Входната врата е метална. Прозоречната дограма е дървена. Сградата е в 

задоволително състояние, използвала се като помпена станция. 

3) Сграда с идентификатор 51679.101.122.3, област Русе, община 

Русе, с. Николово, вид собств. Частна обществени организации, функц. 

предн. Сграда за енергопроизводство, брой етажи 1, застроена площ 54 кв. 

м. Сградата е едноетажна, стоманобетонна конструкция. Покривът е 

полосък, покрит с ламарина. Довършителни работи: под - бетон, стени - 

мазилка, таван - мазилка. Входната врата е метална. Сградата е в 

задоволително състояние, функционирала е като трафопост. Към датата на 

оглед обекта не работи. 
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III. ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ 

А. ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ 

Стойността на недвижимия имот се определя от взаимната връзка между 

пазар, разходи за строителство (определени на база очакваната полза от 

обекта в бъдеще, като се предвиди възможно най-добрия начин на 

употреба). 

Б. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА НЕЖИЛИЩНИ 

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

За оценяване на нежилищни недвижими имоти, приемани за 

обезпечения по кредити в Банка ДСК се използва следния подход: 

- Пазарен подход/ Сравнителен подход. Сравнителният подход се 

прилага в случаите, когато има достатъчна по обем и състав база данни за 

сделките. Този подход се основава на сравнение на оценявания обект с 

други подобни обекти, продадени или предлагани за продажба. 

Методи за оценка на нежилищни недвижими имоти, предлагани за 

обезпечения по кредити в Банка ДСК: 

- Метод на пазарните аналози /сравнителен метод/. Стойността на 

даден имот по този метод се определя при прякото сравнение на оценявания 

обект с други подобни недвижими имоти, които са били продадени в 

период, близък до датата на оценката. След обстойно изследване, проверка 

и анализ на данни, получени от пазара на имоти се формира стойност, която 

представлява най-точния индикатор за пазарна стойност. Използва се 

достоверно информация за реално осъществени сделки през последните 

шест месеца на пазара на имоти. При използване на информация от 

специализирани сайтове и преса, е необходимо офертните стойности на 

всеки аналог да се сконтират с 10 % преди въвеждане в изчислителните 

таблици 

Модел на метода: 

Продажна цена на сравнявания имот  

+/- Ценова корекция  

= Стойност на имота 

Последователност при подхода на сравнителните продажби: 

✓ Изучаване пазара на недвижими имоти и подбиране обекти, които са 

възможно най – сходни на оценявания. 
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IV. ОЦЕНКА НА ДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО 

При оценката се изхожда от хипотезата, че „разумният купувач” не би 

платил за даден актив повече, отколкото би му струвало придобиването на 

сравним актив – със същите параметри, технически характеристики, степен 

на годност, ликвидност и др. 

Основният критерий при избор на подходите и методите на оценка е 

тези методи да дават достоверна представа за стойността на оценяваните 

активи. Отчетено е, че активите са със строго специфичен характер и не 

могат да се ползват за дейности, различни от първоначалното им 

предназначение. 

Отчитайки горните критерии и аргументи, при изготвяне на оценката 

са използвани следните оценителски подходи и методи: 

- Разходен подход – Метод амортизирана възстановителна стойност; 

- Пазарен подход – Метод на пазарните сравнения.  

Отчетени са: 

• Технически данни на актива; 

• Цената на пазара за придобиване на сравними активи. 

1. Разходен подход – Метод амортизирана възстановителна 

стойност 

Подходът на разходите се прилага за оценка на активи чрез извеждане 

на амортизирана възстановителна стойност. Измерва стойността на актива 

посредством определяне на новата му стойност към датата на оценката, 

отразяваща разходите за неговото придобиване, намалени с физическото му 

изхабяване, функционалното и икономическо обезценяване, в резултат на 

неговата експлоатация. Методът извежда индикативна стойност, 

използвайки икономическия принцип, че купувач не би платил за даден 

актив повече от разходите за придобиване на актив с равностойна 

полезност. 

Новата възстановителна стойност за оценяваните активи е определена 

на база стойността на придобиване и информация, поместена в интернет - 

оферти от фирма дистрибутор към датата на оценката. Преценени са 

разходите за придобиване на нов актив, който е със сходни технически 

параметри с оценявания. 
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Възстановителната стойност се коригира с коефициенти, отчитащи 

изхабяването на активите, в резултат от тяхната експлоатация, както следва: 

▪ Физическото изхабяване е загуба на стойност вследствие 

използването на актива и на влиянието на външни въздействия върху него.  

За да се определи коефициентът на физическото изхабяване се 

определя съотношението между времето в експлоатация (ефективната 

възраст) и целия полезен живот, като се прилага следната формула: 

Кф = Те/(Те+То), 

където: 

Кф – коефициент на физическо изхабяване; 

Те – ефективна възраст; 

То – оставащ полезен живот; 

Те+То – общ полезен живот. 

▪ Функционалното обезценяване отразява намаляването на стойността 

на оборудването в резултат на различия: в конструкцията, материалите, 

точността, вградените технически иновации, капацитет, производителност, 

обслужване и други функционални характеристики на новопроизведена 

машина, сравнени с характеристиките на оценяваната. 

Стойността на функционалното обезценяване (ФО) се определя по 

формулата: 

ФО = (ВС – Физическо изхабяване) * коефициент на функционално 

обезценяване, лева 

▪ Икономическото обезценяване Ки е намалението на стойността на 

активите в резултат на външни фактори: конкуренция, инфлация, лихвени 

проценти, законодателни изменения, ограничения, свързани със защитата 

на околната среда и т.н.  

Стойността на икономическото обезценяване се определя, като се 

използва формулата: 

ИО = (ВС – Физическо изхабяване – Функционално обезценяване) * 

коефициент на икономическо обезценяване, лева 

Подробните изчисления са дадени в Приложение към доклада. 
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2. Пазарен подход – метод на пазарните сравнения 

Пазарният подход извежда стойност като сравнява активи, предмет на 

оценката, с идентични или сходни обекти, за които е налична ценова 

информация. Установява стойността чрез анализ на скорошни продажби на 

сравнима собственост. Стойността на аналога се коригира за съответствие, 

местонахождение, състояние, възраст, година на производство, изминат 

пробег и други фактори, за да се постигне сравнимост на активите.  

Приложен е метод на пазарните сравнения. Откритите пазарни 

предложения от сайтове за продажба на аналогични активи в т.ч. 

www.olx.bg, www.bazar.bg и др., са приложени за формиране на стойността 

чрез коригиране с коефициенти за постигане на сравнимост – за възраст, 

състояние, местонахождение, пробег и други. Направена е корекция, тъй 

като са използвани предлагани оферти. 

Основните етапи при прилагане на метода са: 

- събиране на данни, 

- определяне на показатели за сравнение, 

- оценяване на резултатите от сравнението и получаване на 

пазарната стойност. 

Подробно резултатите от прилагане на метода на пазарните сравнения 

са дадени в Приложение  към доклада.  

3. Резултати от прилагане на оценителските методи 

При изготвяне на оценката на разглежданите активи, за извеждане на 

пазарната стойност са приложени: 

- Разходен подход – Метод амортизирана възстановителна стойност и 

- Пазарен подход – Метод на пазарните сравнения.  

На база направените по-горе в доклада анализи и изчисления, общо за 

всички активи, пазарната стойност към датата на оценката възлиза на 

158 320 лева. 

Изведената стойност не включва ДДС. 

http://www.bazar.bg/
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