


























Eyporeppa Srnrapur" Ar{
[ogru:et $r,txaHcoa or.rer sa 2020 r

Orqer 3a S[HaHcoBoro cbcrosHile

Arruau

3

lloscxexre 31 gexeuapu

2020
'000 ne.

31 4exeuaplr
2019

'000 ne.

Herexyqu arrualr

l\4aunru, o6opy4aaHe x Apyrr
Anueu a npoqec Ha u3rpa4aHe
ly'raecrrquorlrtr uuorr
8:euarus or cBrp3aHI nIqa
Hereryulu arrrar

Texyqr arruar
Marepuanrur sanacr
Trproecrn B3eMaHuf,

Bseuanur or catp3aH[ n qa

flamvuu a:euawrn
CtAe6HI e:erraHus

flpyru arer,rarrn
flapu u napuvru exB[BaneHTl
flpegnnarerr pasxogr,r

Texyqr arnran

,,Exoal,rc OAltr Stnrapnn" 00[
O4rropcxo 4pyxecrao

1

6

7

I
21 019

982
21 184

989
22001 22174

o

10

10

10

24

10

11

10

47

64
70

110

1244
136

28

111

19

334oo

5

451 1 907

06qo arrlerl

flara: 25.03.2021 r.

3aaepun, crrnacHo oAr,rropcxr Aoxnaa or 30.03.2021 r.:

feopru TpeHqeB

Penrcrpupar oAlrrop, orroBopeH 3a oAttra
Ynpaarren

,s
7

22451 24 081

1.1rn. grpexrop:
M e

[0

/l /i

Py

g

Ne 1 1.4

,rI 6tfitl.', -r)

florcHerrnra rru Qrnarcoallr oruer or crp.B go crp.40 npegcraennBar Hepa3Aenlia qacT 0T Hel0

l,t' A
tqrL--{.ir!.

7.r \l:t, 1l

Ctctasln: L 'l
IllAIr/FepAxrxoea

N I t:r';



Eyporeppa Ernrapr.ln" A.!
logruex $rHaHcoe oner:a 2020 r

Or.{er 3a QilHaHcoBoro cbcronHre (npoflbrrxeHne)

Co6crsex xanrran I nac]iBr

+

floqcHeHre 3'l gexeuapr
2020

'000 ne.

31 gexeuspr
2019

'000 ne.

Co6creeH xanman
OcHoseH xan ran
06parHo rrryneHu co6creeru axqrt
Pesepau

levan6a/oary6a or npeAxoAH14 roA[Hx
[1evan6a/:ary6a oa roAxHara

06r{o co6craex xanr4ran

flacreh
Hemexyqu nacueu
Herexyqr 3aArflxeHfic ruu 6axrr
3aArnxeHug KbM cBlp3aHI
npeAflp149T14e

Herexyqr nacren

TeKyt4u nacueu
Teryqu aagtnxerug rru 6auru
Iacueu no goroeopI c Knr4eHTr4

Texyqu ruproacru 3aArnxeHLlF

AaHtqHr :aAtnxeHfic
3aAtnxenus Kb[4 nepcoHana

3agrnxeHlrn :a ocurypoexr
llpoerrrr 3a rapaHq[x
Teryqr nacualr

06qo naclen

12

12

12

4 550
(130)

6 299
(2 075)

651

4 550
(130)

6 299
(1 424\

(468)

8827 9 295

'13

13

to

15

to

16

17.2

17.2

4,18

11 955 13 095

11 452 12 390

503 705

1187
122

28
t5t
15

J
lI

1 155

196

40
118

2

3

177

1 669 'l 691

13624 14786

06r{o co6crsex xanlrar n naolBr,l 22 451

Crcraehn: [,'lrn.4upexrop
T epAxnKoBa

[ara: 25.03.2021r.

feoprr Tpexree
Perrcrprpar oAurop, orroBopeH 3a oAlrra
Ynpasnren

,,Exosrc O4lrr Ernrapnr" 0O[
0grropcro gpyxecrao

24 A,
^tr,'c-

/rj:
a

.(!.p,
c/

)
x

epla

{'ft3 a/

Per. Na 114
o6viA

o6at sY'lrt

i

FoscHeHusra ruu $ruaucoeun orqer or crp.8 Ao crp.40 n

,
BflsBaT Hep ac1 0T Hero,

.-.-.:

J

:\

3aaeprn, crrnacxo oAr,rropcKlr AoKnaA or 30.03.2021 r.: ///

r
U,

,KC



Eypo:eppa Eurap,n" A!
-ogxueu 

$rraacoa orqer:a 2020 r.

Orqer ga Bceo6xBarHVA Aoxog 3a rogtaHara, npilKnrcqBaqa
na 31 gereuepr

lloscrexne 2020
'000 ne.

:)

18 649

2019

'000 re.

2 450llpnxogn or goroaopl c KrleHm
fipyrr nprxogu:
flpr,rxopu no nrsunroBx AoroBopr4

flpyru npuxogu

flevan6a or npogax6a ra xereryqr arruer
Pasxogu sa BbHuJHr4 ycnyrfi
Paaxogu sa MaTep[ant,l I KoHcyMar[Br
Paoxopu sa nepcoHana oc[rypoBKr4
Pasxogu sa auoprrsaqur
EanaHcoea croiHocT Ha npoAaAeHri arruB

flpyru paexo4n

fl erar6a/3ary6a or oneparuara gelnocr

Qunancoau npuxogu
Ouraxcoeu pasxogu

l'lerar6a/3ary6a npeAr AaHrqx

Paoxoglma 4arrq[ Bbpxy AoxoAa

l'lerar6a/3ary6a ra roAlHara or npoAtrxaBauu
Aeirocrn
fipyr sceoExaarex goxog
O6qo nevan6a/sary6a ra roguxara

Cuctasun:
flrgttn

fiara: 25.03.2021 r.

epAxl4KOBa

1B

18

1 186

88
2 196

BO

18

19 (227)
(1)

(261)

(166)

(11e7)
(136)

532
(3e0)

(3)

(328)

(168)

(3 018)

(266)

17.1

0

19

20

(65) 1 085

20

(423) (437)
3

(468) 651

(468) 651

(468) 651

l.lan. [upexrop: ].

/.u:

feoprx TpeH{eB
Perncrpupar oAlrrop, orroBopeH 3a oAlra
Ynpaanren

,,Exoehc OAlr Ernraplrn" O0[
04nropcro gpylxecrao

Per, N, { 14
n

orHT &h$(

7

0K PA?0
s

't

llorcnerlrra rulr $NHarcoeue oner o: crp.8 go 40 npegcraanraar uepa3lerHa qacr or H0ro

,4R1

i

3aaepnn, crrnacxo oAr,rropcxlr Aor{na4 or 30.03.202'l r.:

I
?s



Eyporeppa 6-bnrap!4e" M
fogr,rr.ler $nxarcoa orqer :a 2020 r

Orqer 3a npoMeHilTe B co6crBeHilr KanilTafl 3a roA[HaTa,

npilKnroqBaqa Ha 31 Iereuepu

()

Bcxtrxx cyM[ ca npeAcraeetI a '000
IIB

CanAo rru 1 eHyap{ 2020 r.

3ary6a ra roguuara

O6qo aceo6xaarex 4oxo4 ra
2019 roArra
lloxpnaaxe ra sary6[ oT Mr/HaJr roAuHI

Pasnpe4enerue ra peseper

CanAo rlM 31 Ae(eMBpr 2020 r.

4 420 6 299 11 4241.

OcHogex
xanrTan

06rqr r gpyrr
Peaepsr

Harpynarr
lleqan6r /

3ary6r

06r{o co6craex
[an1,lTarl

I295

(468)

(468)

4 420 6 299 (1 8s2) I827

Bo.r.rfi cyMr.r ca npegcraeexn e'000 ns. Ocroaex 06qr r gpyru
mnt{Tan Perepau

Harpynaxr
Ile,{ar6

3ary6r

06qo
co6grgeH

(anlTaI

CarAo ruu 1 nxyapn 2019 r. 4 420

neran6a la rogurara

4 420

Crcraaran:
IluArn epAxr,fl{oBa

Aara: 25.03.2021 r.

3aeepru, curnacro oAlrropcrlr Ao[nag or 30.03.202'l r.:

leoprn Tpexvee
Perrcrpnpar oAr,rrop, orroBopeH 3a oAnra
Ynpaarren

6 2es (2 075) 8 644

651 65'1

651 651

[.1sn. gnpexrop:

1

.Y7

:_--/

M

\r
o

.? /

oP ttftc
s

,,Exoarc 04ur Srnraprn" 0O[
0gnropcxo gpprecrao

2

ogm stnt[?

CoQnn
Per, Ne 114

llolcHegutta ruu Qnuaucoarr orver or crp.8 A0 cTp 40 npegcraannear Hepa3genHa qacr or Hero

06u1o aceo6xearex 4oxo4 ta
2019 roAnxa
PasnpegeneHre ra peeepau

CanAo rbM 31 AexeMIptr2o'I9 r. 6 299

I



Eyporeppa Srnrapun" Al
logr,ru-teH $unaHcos orqer ra 2020 r

Or,{er 3a napnqHilTe norot-lt4

3a roAilHaTa, np[KnoqBaqa Ha 31 Aereuapr

lloncxexne

l.lxeecrrrquoHxa aeIrocr
[1pogax6a ua gurorpainu arruar
Herex napnsex norot( or [HBecr]lquoxxa Aeixocr

2020
'000 ne.

20't9

'000 ne.

2163
(277)

(208)

(461)

(25)

(1)
(30)

3224
I Lrr\
(322)
(521)
(21\

(2)

(26)

1161 19'10

117 BBO

1',t1 880

Ourarcosa 4eixocr
llocrunnexm ot nonylenu saeuu u 6aH(oBr4 KpeAul4

flnaqarun no nonyqeHx 3aeMu u 6axroau xpe4uru
llnareHfi nlxgr,r 14 taKcr n0 nonyqeHu 3aeM[

flpyru nnaqaun/nocrunnenur or QuHaHcoBa AefrHocr,
HETHO

Herer napurex norox or Quxarcoea Aeixocr

Herxa npolanxa e napu x napuqHh e[B]rBafleHTrl

llapu r napuvnr exBuBaneHTu B Haqafloro Ha roA[Hara
llapn u napnrxr exBnBaneHTr B xpaf, Ha roAnHara

318
(1428)

(403)

1342
(2488)

(414)

(1003)

14

11

235 227

(1 513) (2 563)

334 107

99

t,h

14rn. [npemop:
Ctcraelln: M

Aarlal.25.03.2021r.

3aaeprn, cLrflacHo oAlrropcxn AoxnaA or 30.03.2021 r.:

[eoprr Tpexree
Perncrpnpax oAr,rrop, orroBopeH 3a oAlral
Ynpaauren

,,Exoelc OAlrr Errrap[f," OO

0grropcro

1l

Utfl

114Ne

#iiaenar

7 A

FG
v ea

floncresrrra ruu: Sanaucoarx or,ler or c;p.8 po crp.40 npeAcTaBaffBaT Hep

0neparuana 4eirocr
flocrunnerm or xnuemu
llnaqarun ruu gocraBqt,lq

llnaqarun rru nepcoHan I ocuryp renHx t,tHcr ryq 14

finareHu 4amqu (6eo ropnoparuanure gaurqu )
llnarexu xopnoparuBHu AaHbrlx
Kypcoeu paenuxu

llapuvnu noroqu, 4pyru
Herer napnrex noror or onepar[BHa Aeixocr

nrrA,4nEpA-r-ora

rl

+w
7=

;!











                                         Образец на пълномощно за акционер – физическо лице   
 

П Ъ Л Н О М О Щ Н О 

 

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ л.к. № ......................., издадена на 

.................... г. от МВР ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в 

качеството си на акционер на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, притежаващ   ....................... 

/......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "ЕУРОТЕРРА 

БЪЛГАРИЯ" АД, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, 

УПЪЛНОМОЩАВАМ 

 
В случай на пълномощник  физическо лице 

………………………, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., с 

адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, ап…………, 

или 
В случай на пълномощник  юридическо лице 

……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК 

…………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за 

самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. 

..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството му на .....................................  

 

да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "ЕУРОТЕРРА 

БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, на 22.06.2021 г. в 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време 

EET=UTC+3) / 07:00 ч. (координирано универсално време UTC), в гр. София 1000, бул. Витоша № 

1, с уникален идентификационен код на събитието – EUTR22062021RGOSA, а при липса на 

кворум на 07.07.2021 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 

всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, 

а именно: 

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството 

през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад 

на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. 

Начин на гласуване: ……………………………… 

                                (За, против, по своя преценка, въздържал се) 

 



2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и 

одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема 

одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. 

Начин на гласуване: ……………………………… 

                                 (За, против, по своя преценка, въздържал се) 

3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на 

Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2020 г. Предложение за решение: 

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за 

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2020 

г. 

Начин на гласуване: ……………………………… 

                                 (За, против, по своя преценка, въздържал се) 

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от 

отговорност за дейността им през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на 

акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им 

през 2020 г. 

Начин на гласуване: ……………………………… 

                                 (За, против, по своя преценка, въздържал се) 

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 

2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад 

за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г. 

Начин на гласуване: ……………………………… 

                                 (За, против, по своя преценка, въздържал се) 

6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2020 г. Предложение 

за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния 

комитет за 2020  г. 

Начин на гласуване: ……………………………… 

                                 (За, против, по своя преценка, въздържал се) 

7. Избор на регистриран одитор за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на 

акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши 

проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г., съгласно препоръка на одитния 

комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София. 
Начин на гласуване: ……………………………… 

                                 (За, против, по своя преценка, въздържал се) 

 

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на 

инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът 

има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя 

преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред 

при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а 

от ТЗ.  В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена 

преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ  пълномощникът 

има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да 

не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.  



Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е 

нищожно.                                            

 
 
                    УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ………………………………….. 
 

 
Забележки:  
1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на 
гласуване: «За», «против», «по своя преценка» или «въздържал се». 
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените 
възможности в заключителния параграф на Пълномощното. 
3.Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание 
на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на 
гласуване по всеки от въпросите от дневния ред. 

 
    

 

 



                       Образец на пълномощно за акционер –юридическо лице

  

 

                  П Ъ Л Н О М О Щ Н О 

 

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ л.к. № ......................., издадена на 

.................... г. от МВР ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в 

качеството си на представляващ ……………………, със седалище и адрес на управление в ………………………, 

ул……………….№., ет……., рег. по ф.д. №………/……..г. по описа на …………….съд, ЕИК…………….., 

притежаващо   ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от 

капитала на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично 

предлагане на ценни книжа, 

 

                 УПЪЛНОМОЩАВАМ 

 
В случай на пълномощник  физическо лице 

………………………, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., с 

адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, ап…………, 

или 
В случай на пълномощник  юридическо лице 

……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., 

представлявано от …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № 

......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., 

ет.........., ап.........., в качеството му на .....................................  

 

да представлява управляваното от мен дружество на редовното заседание на Общо събрание 

на акционерите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, на 22.06.2021 г. в 10:00 часа 

(Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 07:00 ч. (координирано универсално време 

UTC), в гр. София 1000, бул. Витоша № 1, с уникален идентификационен код на събитието – 

EUTR22062021RGOSA, а при липса на кворум на 07.07.2021 г. от 10:00 часа на същото място и 

при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния 

ред съгласно указания по-долу начин, а именно: 

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството 

през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад 

на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. 



Начин на гласуване: ……………………………… 

                                (За, против, по своя преценка, въздържал се) 

 

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и 

одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема 

одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. 

Начин на гласуване: ……………………………… 

                                 (За, против, по своя преценка, въздържал се) 

3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на 

Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2020 г. Предложение за решение: 

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за 

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2020 

г. 

Начин на гласуване: ……………………………… 

                                 (За, против, по своя преценка, въздържал се) 

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от 

отговорност за дейността им през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на 

акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им 

през 2020 г. 

Начин на гласуване: ……………………………… 

                                 (За, против, по своя преценка, въздържал се) 

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 

2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад 

за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г. 

Начин на гласуване: ……………………………… 

                                 (За, против, по своя преценка, въздържал се) 

6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2020 г. Предложение 

за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния 

комитет за 2020  г. 

Начин на гласуване: ……………………………… 

                                 (За, против, по своя преценка, въздържал се) 

7. Избор на регистриран одитор за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на 

акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши 

проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г., съгласно препоръка на одитния 

комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София. 
Начин на гласуване: ……………………………… 

                                 (За, против, по своя преценка, въздържал се) 

 

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на 

инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът 

има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя 

преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред 

при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а 

от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена 



преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ  пълномощникът 

има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да 

не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.  

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е 

нищожно.             

 

                                

 
                    УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ………………………………….. 
 

 
 
Забележки:  
1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на 
гласуване: «За», «против», «по своя преценка» или «въздържал се». 
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените 
възможности в заключителния параграф на Пълномощното. 
3.Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание 
на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на 
гласуване по всеки от въпросите от дневния ред. 
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ДОКЛАД  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ  

НА “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София 

за 2020 г.  
 

Настоящият отчет за дейността на Лидия Герджикова – Директор за връзки с 

инвеститорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София за 2020 г. е изготвен в 

съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Той се 

представя на акционерите на Редовното годишно общо събрание на акционерите.  

Отчетът отразява конкретните дейности на Директора за връзки с инвеститорите през 

2020 г. и визира постигнатите резултати за подобряване на координацията и 

взаимоотношенията с акционерите и потенциалните инвеститори  на Дружеството, както и за 

разкриването на информация към институциите, борсовите аналитици и финансовия сектор. 

През 2020 г. осъществявах комуникацията между инвеститорите на дружеството и 

неговите мениджърите. Изпълнявах добросъвестно своите задължения съгласно ЗППЦК и 

актовете по прилагането му, Устава на дружеството и други вътрешни актове. Осъществявах 

дейността си като се водих от принципа за равноправно третиране на акционерите, защита на 

техните права и интереси.  

През целия период на работа в дружеството съм полагала необходимото старание за 

разкриване в законоустановените срокове както периодична, така и инцидентна информация 

на Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, където акциите на дружеството се 

търгуват и Централен депозитар. По този начин информацията своевременно е достигала до 

настоящите и бъдещи инвеститори на дружеството, финансовите анализатори и финансовите 

журналисти.  

През 2020 г. в съответствие със законовите изисквания в предвиденети за това срокове 

представях на КФН, БФБ – София и обществеността междинни финансови отчети на 

“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, включително и изготвеното от мен Приложение 

№ 9, Информация съгласно Регламент 596 / 2014 относно вътрешната информация, както и 

допълнителната информация, съгласно изискванията на Наредба №2 на КФН. Годишният 

финансов отчет на дружеството за 2020 г., изготвен в съответствие с МСС и формите на 

КФН, включващ Доклад за дейността, Декларация за корпоративно управление, 

Оповестяване на счетоводната политика, Приложение № 11 от Наредба № 2 и Доклад за 

изпълнение на политиката по възнагражденията също беше представен в КФН, БФБ и на 

обществеността в законоустановените срокове.  
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През 2020 г. участвах в изготвяне на основната корпоративна информация, публикувана 

в раздел Връзки с инвеститорите на електронната страница на дружеството: 

www.euroterrabulgaria.bg .  

С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, като Директор за 

връзки с инвеститорите съм поддържала актуални данни и документи за дружеството: 

протоколи от заседания на Съвета на директорите, протоколи от проведени ОСА, финансови 

отчети и всички други документи, приложими към дейността на дружеството като публично. 

Изготвих и надлежно съхранявах всички регистри, които следва да бъдат водени от 

директора за връзки с инвеститорите съгласно изискванията на ЗППЦК, включително 

Списък на лицата с достъп до вътрешна информация и лица с ръководни функции и тясно 

свързани с тях лица. 

През целия отчетен период отразявах надлежно информационния поток от и към 

КФН, БФБ и ЦД, обществеността и участвах активно във всички срещи с потенциални 

инвеститори и представители на висшия мениджмънт на дружеството. 

През цялата година повишавах своята професионална квалификация и опит като  

участвах в няколко семинара и образователни курса, свързани с „Връзки с инвеститорите”, 

организирани от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.  

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ: 

 

Спазвайки изискванията на ЗППЦК, Устава и предприетите конкретни мерки за 

оптимизиране на работата и усъвършенстване на комуникацията с акционерите, в качеството 

ми на Директор за връзки с инвеститорите мога да отбележа следното: 

1. Представяната публична информация относно дружеството е пълна и 

достоверна, предоставяна по достъпен за инвеститорите начин.  

2. Връзката между акционерите и мениджмънта на дружеството е на добро ниво. 

3. Повиши се информираността на акционерите и потенциалните инвеститори 

относно случващите се в Дружеството събития, включително и чрез електронната страница 

на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД; 

4. Спазва се създадения процедурен ред при провеждане на ОС на акционерите 

на дружеството. 

 

Директор за връзки с инвеститорите: 

Лидия Герджикова 

http://www.euroterrabulgaria.bg/


 

 

 

 

 

 

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ 

ДНЕВНИЯ РЕД ЗА 

 РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА  

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  

НА 

 

 "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22.06.2021 г.  



 

Съветът на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД, на основание разпоредбите на 

чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите 

на дружеството на 22.06.2021 г. в 10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 

07:00 ч. (координирано универсално време UTC), в гр. София 1000, бул. Витоша № 1, с уникален 

идентификационен код на събитието – EUTR22062021RGOSA, при следния дневен ред и 

предложения за решения:  

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството 

през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад 

на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. 

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и 

одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема 

одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. 

3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете 

на Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2020 г. Предложение за решение: 

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за 

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2020 

г. 

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от 

отговорност за дейността им през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на 

акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им 

през 2020 г. 

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите 

през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения 

Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г. 

6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2020 г. 

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 

дейността на одитния комитет за 2020  г. 

7. Избор на регистриран одитор за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание 

на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да 

извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г., съгласно препоръка на 

одитния комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София. 
 

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез 

представител.  

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на 

дружеството в гр. София 1000, бул. Витоша No 1, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. 

(Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3). Поканата заедно с писмените материали по 

точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на дружеството – 

www.euroterrabulgaria.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до 

приключването на общото събрание и са достъпни на следния електронен адрес 

http://www.euroterrabulgaria.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=118&lan

g=bg в секция “Връзки с инвеститорите”, подсекция „Общо събрание“.  

http://www.euroterrabulgaria.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=118&lang=bg
http://www.euroterrabulgaria.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=118&lang=bg


Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "ЕУРОТЕРРА 

БЪЛГАРИЯ" АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече 

включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не 

по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за 

обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и 

предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в 

предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите 

представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището 

и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.   

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват 

по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите 

имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и 

финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са 

свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения 

по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като 

ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на 

това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от 

общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или 

юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. 

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от 

ЗППЦК, във вр. с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 07.07.2021 г. в 10:00 

часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 07:00 ч. (координирано универсално 

време UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не 

могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. 

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9:30 часа до 

10:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3).  

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за 

самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за 

търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.  

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в 

общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 22 от Устава на дружеството 

упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, да е нотариално 

заверено и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица 

се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално 

упълномощени за събранието лица. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от 

законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на 

актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично 

нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 

1 ЗППЦК. 

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – 

пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - 

пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното 

дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо 

събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. 

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на 

пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в 

нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска 

регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, 



издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в 

съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между 

текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.  

Съветът на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София представя образец на 

писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. 

Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството 

www.euroterrabulgaria.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след 

свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите. “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” 

АД, гр. София ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на 

следната електронна поща: lgerdjikova@euroterrabulgaria.bg, като електроннните съобщения следва 

да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен 

електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с 

квалифициран електронен подпис от упълномощителя.  

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на 

“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо 

за конкретното заседание на общото събрание. 

Съветът на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД уведомява, че общият брой на 

акциите на дружеството от емисия с ISIN BG1100013058 към датата на решението на Съвета на 

директорите за свикване на общото събрание –12.05.2021 г. е 4 550 000 броя, а правата на глас в 

ОСА е 4 420 155 броя. В резултат на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени 

акции, към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 

12.05.2021 г. дружеството е изкупило обратно 129 845 броя собствени акции и съгласно 

разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, включително и 

правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. 

 

В съответствие с чл. 115 ”б”, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, 

които са вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 

(четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното 

заседание на Общо събрание на акционерите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД свикано за 

22.06.2021 г. е 08.06.2021 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат 

право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, 

на втората обявена дата – 07.07.2021 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са 

вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четиринадесет) 

дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ 

редовно заседание на Общо събрание на акционерите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД е 

23.06.2021 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да 

участват и гласуват на общото събрание. 
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До 

Акционерите на 

        "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД по т. 1 от дневния ред: 

 

Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.  

 

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.1 

от дневния ред:  

 

 

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета 

на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. 

 

 

 За "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД:     ……………………………………… 

 

              Михаил Терианос 

                 /Изпълнителен директор/ 



До 

Акционерите на 

"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД по т. 2 от дневния ред: 2.

 Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския 

доклад.  

 

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 

от дневния ред:  

 

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен 

финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад 

 

 

 

 

 За "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД:     ……………………………………… 

 

              Михаил Терианос 

                 /Изпълнителен директор/ 



       До 

Акционерите на 

"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД по т. 3 от дневния ред: 

 

Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета 

на директорите “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД за 2020 г.  

 

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 

от дневния ред: 

 

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на 

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “ЕУРОТЕРРА 

БЪЛГАРИЯ” АД за 2020 г. 

 

 

 

 За "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД:     ……………………………………… 

 

              Михаил Терианос 

                 /Изпълнителен директор/ 

 



До 
Акционерите на 

"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД по т.  4 от дневния ред:  

 

Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за 

дейността им през 2020 г.  

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 

от дневния ред: 

 

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 

членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. 

 

 

 

 За "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД:     ……………………………………… 

 

              Михаил Терианос 

                 /Изпълнителен директор/ 

 

 



До 

Акционерите на 

"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД по т. 5 от дневния ред:  

 

Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 

2020 г.  

 

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 

от дневния ред: 

 

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад 

за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г. 

 

 

 За "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД:     ……………………………………… 

 

              Михаил Терианос 

                 /Изпълнителен директор/ 

 

 

 

 



 

До 

Акционерите на 

"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД по т. 6 от дневния ред:  

 

Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2020 г.  

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от 

дневния ред: 

 

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността 

на одитния комитет за 2020  г. 

 

 

 

 За "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД:     ……………………………………… 

 

              Михаил Терианос 

                 /Изпълнителен директор/ 

 



 

До 

Акционерите на 

"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

на Съвета на директорите на "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД по т. 7 от дневния ред:  

 

Избор на регистриран одитор за 2021 г.  

 

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от 

дневния ред: 

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на 

регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов 

отчет за 2021 г., съгласно препоръка на одитния комитет на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. 

София., а именно „Ековис одит България“ ООД. 

 

 

 

 За "ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД:     ……………………………………… 

 

              Михаил Терианос 

                 /Изпълнителен директор/ 

 

 









ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА СВИКАНОТО ЗА 22.06.2021 Г. 

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  

“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД 

 

В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на 

разпоредбата на чл. 22 от Устава на дружеството упълномощаването трябва да е за конкретно 

общо събрание, да е изрично, да е нотариално заверено и да има минималното съдържание, 

определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от 

техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица. В случаите, 

когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът 

представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска 

регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за 

конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. 

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – 

пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - 

пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното 

дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо 

събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. 

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на 

пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в 

нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска 

регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, 

издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в 

съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между 

текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.  

Съветът на директорите на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София представя образец на 

писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. 

Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството 

www.euroterrabulgaria.bg. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след 

свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите. “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” 

АД, гр. София ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на 

следната електронна поща: lgerdjikova@euroterrabulgaria.bg, като електроннните съобщения следва 

да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен 

електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с 

квалифициран електронен подпис от упълномощителя.  

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на 

“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо 

за конкретното заседание на общото събрание. 

 

 

 

Изпълнителен директор: ………………… 

                                            Михаил Терианос  

http://www.euroterrabulgaria.bg/
mailto:lgerdjikova@euroterrabulgaria.bg
























































































































































ECOVIS AUDIT Butgaria

AOKIAA HA HE3 ABv[CVMLIfl OAI,ITOP

,{o axquouepure na

,,Eyporeppa El'nrapun" A,{

AoIsaA orHocno o4ura Ha QuHancoBus orqer

Mnenue

Hue uanrpuHxne oAr.ir Ha QuHaucosnx orqer Ha ,,Eyporeppa EL,trapHs,, A! (,,fipyxecrsoro,,),
c'bALpx{aq orqera 3a Quxaxcoaoro cbcrosHHe ffilr 31 4erer',rapu 2020 r. n orqera 3a sceo6xsareu
AoxoA, orqera sa npoMeHHTe s co6crseHHq Kanvran A orrrera 3a lapuqHare noroqr{ 3a roAllHara,
3aB'bprxBarqa Ha ra3fi Aara, KaKTo H rroflcHnTerHHTe npHrolxeHh.q rtu Qnuaucoruq orr{er,
cLA'bpxarlH u o6o6u1euo onoaecrrBaHe Ha c'br{ecrBeHHTe crreroBoAHH noJ,ll..trHKH.

lIo gaue MHeHI.je, npHJroxeHunt QrzHaHcos orqer rrpeAcraB.,r AocroBepHo, B'bB BCr{qKH cbulecrBeHH
acnexru QuHaucoBoro c'r,croflHr.te ua flpyxecraoro K'bM 31 AeKeMBpri 2020 r, u HeroBllre
QnuaHcoen pe3yJrrarh or 4e uocrra H napuyHnTe My nororln 3a roArrHara, 3aB'bprxBarr{a Ha ra3r,r

Aara, B c'borBercrsNe c Mex4yHapo,qHHTe craHAaprn ea QuHaHcoso orquraHe IMCOO), rrpHerH or
Eaponeft cxua ctro: (EC).

Ea:a :a uspa:anaHe Ha MHeHr,Ie

HHe a:arpuNxl'.re HauHs oAHT B c:borBercrB!{e c Mex4yuapo4Hnre oAuropcKH crau4aprn [MOC).
Haulare orroaopHocrll c'brnacHo re3r,r craHAaprn ca o[rHCaHH AonbrHr4TeJrHo B pa3Aena or Ha[Hs
4ox.na4 ,,OrrosopHocrH Ha oAHTopa 3a oq:aTa Ha +[HaHcoBHr or.rer". HHe cMe He3aBHCHMH or
{pyNecrsoro B c'borBercrBrre c MeN4yuapo4HHfl erHqeH KoAeKc Ha npoQecuouaaunre
cqeroBoA[Teru fsr,rnvnrerHo Mex4yr.rapo4xra craHAapru 3a He3aBrc[Mocr) Ha Crrera aa

MexAyHapoAHH craHAaprr.t no errrKa 3a cqeroBoAHrerN [Ko4erca Ha CMCEC), 3aeAHo c err.rqHr4re
H3I.ICKBaHHI Ha 3aKoHa 3a He3aBVcvMAfl QraHaHcos oanr (3HOO), npH,,roxnMh rro orHorrreHHe Ha

HauHfl oAr.rr ua QNuaucosHa orver a Bunrapns, Karo HHe rl3nbJrHnxMe 14 Haurure Apytv erA\rHV
orroBopHocru B c'LorBercrBue c r,r3llcKBaHxsra Ha 3HOO lr KoAeKca Ha CMCEC. Hxe c,{HTaMe,.{e

oAHTOpCKHTe AOKa3aTe,'lCTBa, rroJrrreHu OT HaC, Ca AOCTaTCqHH H yMeCTHH, Sa 4a OCAryprr 6a:a:a
HAIxETO MHEHI-JC.

KJrro.roBH oA[TopcKn Barrpocr,r

K,rmvosu o4uropcKH BBnpoc caresH B'r,npocH, KoHTo c'rrr,,racHo Harrrara npoQecnoHaaHa npeqeHKa

ca 6wlu c Ha -rongMa 3Haqr..rMocr npr,r oAxra xa Qnuaucoszx orrrer 3a reKyu{Ha nepuoA. Te3h
BLnpocu ca pa3t'neAaHL Karo qacr or Hattrr,rs oAHT Ha QnHaucosux orver r(aro qflno a 0opMI,IpaHero
Ha HauIeTo MHeHr,re oTHocHo Hefo, Karo HHe He npeAocraBflMe orAe.rrHo MHeH e orHocHo re3H
BAnpocH.

OnoBecrgBaHuqra Ha ApfxecrBoro rro orHo[reHue Ha cBbp3aHHTe ru\a - [IoncHumeJlHu
6enetrxu 8, 10, 13 u 23

Kax ro3[ nJrroqoB oArrropcKH rrnpoc 6ente
aApec[paH npn [poBeAeHUg oT Hac oAInT

Jt
aw

KrroqoB oA[TopcKI, Brrrpoc



[e Hocrra Ha ,{pyxecraoro BKrrcqBa
caulecTBeHr,r cAeJrIr.I{ 14 pa3qeTH C:bC CBLp3aHlr
JrHrIa, KaKTo e rrpeAcraBeHo a noacnenux 8, 10,
'13 tr 23 or ro1wuHut QuuaHcos orver.

I44eurrzQnqupaHero Ha B3aHMoorH oltl eH hsra
I.l Ha c'blqHocTTa Ha cAeJlKIlTe ca oT ocHoBHo
3HarIeHHe 3a II'b,'IHOTaTa H yMeCTHOCTTa Ha
npeAcTaBsHeTo z OrroBecTflBaHeTo Ha
cB'rrp3aHr,ITe ,ruqa. Toen [poqec Hsr,tcKBa
p'r,KoBoAcTBoTo Aa aHarH3Hpa AOtOBOpHr,rTe
c[opa3yMeHu.s, KaKTo H KoHKperHu Qaxrn a
o6crorreacraa, ua 6asara Ha Kohro Aa oqeHH

QuHaHcoeux eQexr or cAetKr4Te, pa3qeruTe t,l

ueo6xo4r l,t nre onoBecrs BaH Hfl.

KbI,r 31 AeKeMBplr 2020 r. 6a,raHcosara
croiiHoct Ha s:eMaHr,rqra or cB'bp3aHtr JrHqa e 1
052 xu.,] j]s. {ulu 5 0/o or o6qrrre aKTHBr4 Ha

!pyxecreorol.

llopa4n sHavuuocrra Ha onoBecrflBaHr4qra Ha

cAerKhTe H pa3rreTr{Te c'bc cB'r,p3aHH,.rHr{a, HI,{e

cMe onpeAenxnI,I To3H B'brrpoc KaTo K,,rror{oB

oAHTOpCKIT B'L,npOC.

IIo epelre Ha Harrrhrr oAnr, onHTopcKH HH

[poqeAypn Bx,,rror{Baxa, 6e:4a ca orpaHuqeHh
Ao:

- aHarw3 Ha AOrOBOpHr,rTe C[OpasyMeHrrs Ha

,{pyxecreoro cr,c cB'r,p3aHH ,tlxrla, KaKTo H Ha
KoHKperHa Qaxrrz r.r o6croxre.ircrsa, c or.ne4
r.r4eHrraQaqupaHe Ha c'bulHocrra Ha cAeJrKure
a Ha rexHrls eQer<r nrpxy QnuaHcororo
c'bcrorHlle A p*ynrary or 4eiiHocrra ua

{pyxecrsoro;

- [onyr{aBaHe Ha IIucMa 3a IIoTB'bpxAeHr4e Ha

caJtAa c4e.tlKu c'Lc cB'bpsaHH Jrlrqa, KaKTo H

Ll3qB/IeHAfl OT pT,KOBOACTBOTO, KOI,ITO

aHaJ'IIZ3I4paXMe B KOHTeKCTa Ha Ha,'II,lrIHaTa

AOKyMeHTaqH.s 3a Te3r,r CAer''rK[r;

- aHarv3 Ha o[peAeJreH],r oT Hac AoKyMeHTr,r H

pefrrcTprr, c qen npoBepKa Ha crreToB0AHHTe
3ANI4CBAHUg OTHOCHO B3 14MOOTHOIIIEHA.g H

cAeJrKr.r c'Lc cB'bp3aHll nLuai

- orleHKa Ha IIpeACTaBflHeTO H OnOBeCT.SBaHeTO

Ha cAeJ'rKaTe u caJI4aTa c6c cBLp3aHH nHrla c
ofJIeA Ha TgxHaTa IIoc,,IeAoBaTe,,IHocT, n'b,'IHoTa
a aAeKBaTHOCT CLTJTaCHO npH/',rOXHMaTa

cveroso4Ha 6asa.

.{pyra nuQopuaqrr.s, pa3JrnrrHa or Quaauconu.a orrrer u oAnropcxr.rq AoKJraA Brpxy Hero

Prxoao4creoro HocH orroBopHocr 3a Apyfara zHQoplraqur. [pyrara uHQopuaqux ce c'bcror4 or
AoK,,raA sa 4eiiHocrra, AeKrapaqus 3a Kopnoparr,rBHo ynpaBJreHHe A AoK.naA sa H3n'bJrHeHHe Ha

lro.rrHTHKara 3a B'b3HarpaxAeHHqra, r.r3rorBeHr.r or p'bKoBoAcrBoro c'brnacHo f,,laBa ceAMa or 3axona

3a cqeroBoAcrBoro, Ho He BKJrroqBa QnHaHcoa[r orqer 14 Harrrrq oAHTopcKH AoKraA, B:bpxy Hero,

KOSTO rrOnrrHxMe npeA14 AaTaTa Ha HauH.s oAHTopcKr,r AoKnaA.

Hauero nHeune orHocHo QHHaHcoBHq orqer ue o6xaaula 4pyrara uHQopuaqu.s I.I HHe He

r.r3passBaMe KaKBaro H 4a e Qoprua Ha 3aKrrorreHlre 3a cHrypHocr orHocHo Hefl, ocBeH aKo He e

h3paqHo nocorreHo B AoK,,raAa HH a Ao cTerreHTa, Ao KosTo e flocoqeHo.

B:sn sp'ssxa c Halrnr oAar Ha Quxaucosur orqer, Halrlara orroBopHocr ce c'bcrou B ToBa Aa
fipor{ereM 4pyrara nHQopnaqx.fl H rIo ro3H HaqHH Aa npeIIeHHM Aarlu Ta3A Apyra IrHQopMaIIh.s e B

c'brIecrBeHo Hec'borBercrBHe c QraHaHcosua orr{er r4,,rr c Ha[rr.rre rro3HaHHg, npu4o6uru no BpeMe

Ea OAATa, Y 1 flo Apyr HaTIHH I43r,'Ie)I(Aa Aa C'bA'Lpxa C'bIleCTBeHo HenpaBuJlHo AOKnaABaHe. B

clyvafi ve Ha 6a3ara Ha pa6orara, Ko.sro cMe v3B'LpfivJtvt, HI,Ie AocrnrHeM Ao saK,'ItorreHne, qe e

HanHrIe cbulecrBeHo HenpaBHJrHo AoK,,raABaHe B Ta3H Apyra nHQoptr,Iaqux, or Hac ce v3vcKBa Aa

4orc,ra4saue ro:a Qarcr.

HgMaMe rcarcso aa aoK,,IaaBaMe B ToBa orHoIrIeHlIe.

OTroBopHocrfi Ha pbxoBoAcrBoro r.r Jrr{rlara, HaroBapeHH c 06qo yflpaBneHI{e 3a 0HHaHCoBl.rr
OTqET
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,Ilnqara, HaroeapeHlr c o6u1o ynpaBJreHne, HocffT orroBopHocr 3a oc:brrlecrBfBaHero Ha HaA3op HaA

npoqeca Io QnxaHcoso orvuraue ua,{pyxecrsoro.

Orronopnocru na oArrropa 3a o.qura na QunaxcoBH, orqer

Haurre qe.nu ca 4a nonytiuM pa3yMHa crerreH Ha cHrypHocr orHocHo roaa galu QHHaHcoBr..rsr orqer
KaTO rl.s,'ro He c'bA'l,pxa c'brlecTBeH HenpaBHllra oTqHTaHHfl, He3aBacHMo Aanr{ A'bnxaulH ce Ha

A3MaMa LIJIlu rperxKa, H Aa t.l3AaAeM oAr..rropcKr.l AoKnaA, KoiTo Aa BKrroqBa Hauero oAr.rropcKo
lrHeHne. PasylrHara crereH Ha curypHocr e Bt,rcoKa creneH Ha crjrypHocr, Ho He e rapaHrlnfl, qe oA(T,
rr3B'bp eH B c'borsercrsue c MOC, eHHara qe pa3KpHBa c'brrlecrBeHo HetIpaBr,InHo orqHTaHe, Koraro
TaKoBa c'brqecrBysa. Henpaau.irxr.t orqr,rraHHq Morar Aa B'b3HHKHar B pe3ynrar Ha r,r3MaMa HJrr,r

rpeuKa H ce cqurar 3a c'brqecrBeHH, axo 6a uor,ro pasyMHo Aa ce oqaKBa, qe re, caMocroqre,,rHo r.rrr.l
Karo c'bBxyrrHocr, 6Nxa uor,ru Aa oKaxar BtLtsHAe B'bpxy HKoHoMHqecKr4Te peueHllq Ha

rrorpe6HTenure, B3eMaHH B'b3 ocHoBa Ha roeN Quuaucos orvet.

Karo qacr or oAHTa B caorBercrBt-le c MOC, HHe Nsno,r:save npoQecnoHanHa npeueHKa H 3arra3BaMe

npoQecuoHa,reu cKenrHr{H3'r,M no BpeMe Ha qent,ts o4ar. Hne c.r,rqo rara:

- 
n4eHrnQuqnpaMe H oqeHsBaMe pHcKoBere or cburecrBeHr,r HenpaBHJrHH orqHTaHHr B'bB

QuHauconux orqer, He3aBuclrMo AarH AbJ,IxaIt1H ce Ha H3MaMa r.rJrH rpeuKa, pa3pa6orBaMe H

H3rrbJrHflBaMe oArrTopcKH fiporleAypl B oTroBop Ha Te3H pHCXoBe H lonyqaBaMe oAI,lTopcKH

AoKa3are,,rcrBa, KoHTo Aa ca AocralbqHr,r H yMecrHH,3a Aa oc ryprr 6a:a sa uauero I'4HeuHe.

Pncxtr 4a ue 6r4e pa3KpHTo ctrrlecrBeHo HetlpaBHnHo or.rrrraHe, Koero e pe3yr'ITar or H3MaMa,

e rro-BHcoK, orKonKoro pHcKa or cbrIecrBeHo HenpaBHJrHo orr{r.iTaHe, KoeTo e pe3y,'ITar or
rpeurra, rrii Karo t 3MaMara 14oxe Aa BK.rrroqaa rafruo cnopaayuxsane, $a.lurnQuqrpaHe,
npeAHaMepeHH nponycKH, Lt3ABreHAs 3a BaBexAaHe Ha oAHTopa I 3a6ny4AeHl4e, KaKTo H

npeHe6peraaHe vlu zao6r4rcarsue Ha B6TpeuHarI KoHTpon.

- 
rronyeaBaMe pas6xpaue sa B'brpeuH q KoHTpoJr, IrMaIq orHoueHue K'bM oAHTa, 3a Aa

paspa6oruv oAr.rropcKn trpoqeAyp]I, KoI.{ro Aa ca noAxoAqtqa npLr KoHKperH}rre o6croflTeJIcrBa,

HO He C r{en H3pa3flBaHe Ha MHeHI{e OTHOCHO eoeKTI,EHOCTTa Ha B'bTpeUHnq KOHTpoJI Ha

App(ecrBoro.

- orleHgBaMe yMecTHocTTa Ha I,r3rroJI3BaHIrTe CqeTOBOAHH TIO,IHTHKI U pa3yMHOCTTa Ha

cqeroBoAHHTe tpa6tnsutetan oIIeHKI.r H cB'bp3aHHTe c rsx onoBecrsaaHHs, HanpaBeHH or
p'bKoBoACTBOTO.

- AOCTHTaMe AO 3aKJrrcqeHHe OTHOCHO yMeCTHOCTTa Ha h3nor3BaHe OT CTpaHa Ha pGKOBOACTBOTO

Ha cqeroBoAHara 6aga Ha ocHogata Ha rlpeAnoJloxeHxero 3a 4eicraaqo npeAnpHsrxe I.{, Ha

6asara Ha fio./lyqeHr{Te oAl,rropcKx AoKa3areJlcrBa, orHocHo roBa Aarll, e Hatl4\e c'blqecrBeHa

Hecr{rypHocr, orHacxqa ce go cr6rzrwfl, Hlt4 ycltoBrfl, xonro 6nxa ltor"nH Aa nopoAsr 3HaqI,ITeJIHH

c'r,MHeHrll orHocHo cnoco6xocrra Ha ,{pyrrecrsoro Aa npoAbn}KH 4a Qyurquouapa raro
4eficrsaulo npeAlpHsrr,re. AKo HHe AocrxrHeM Ao 3aKrroqeHhe, qe e Har''Ifiqe c'bnlecrseHa
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Prxoaogcrnoro Hocr4 orroBopHocr 3a H3rorBflHero r,r AocroBepHoro npeAcraBsHe Ha ro3n
QuuaHcoa orrrer B c'borBercrslie c MCOO, npHnoxHMH B EC h 3a raKaBa cHCTeMa 3a BarTpeueH
KoHTpon, KaKBaro p'bKoBoACTBoro oflpeAeJr.s xaro ueo6xo4urraa 3a ocurypflBaHe ,rsrorBflHero Ha

QnHaucoan orqerr.rr KoHTo He c'bA'bpxar c'bulecrBeHr,r HenpaBnnHr,r orqxTaHl.rr, He3aBrcrrMo Aa.qH

Abnxaullt ce Ha I{3MaMa I4./ll,I fpeII]Ka.

flpn neroreaue Ha Qanaucoenx orqer p'LKoBoAcrBoro Hocr4 orroBopHocr 3a oIIeHflBaHe
cnoco6Hocrra Ha lpyxecrsoro Aa npoA6nxr.{ Aa QyHKrIHoHHpa raro 4eficraaulo [peA[pt4sr[e,
onoBecrflBafiKH, Koraro roBa e rrpHJroxHMo, B'brrpoct , cB1,p3aHH c npeAnoroxeHHero :a 4eiicrsaulo
npeArrpH.srHe H ugnoaagafiru cveroto4uara 6a3a Ha ocHoBara Ha npeAnoroxeHt-lero 3a AefcrBarrlo
npeAnpnsrHe, ocBeH aKo p'bKoBoAcrBoro He B'b3HaMepqBa Aa tARBrlAApa .{pyxecraoro u,rlr 4a
npeycTaHoBH Ae HocTTa My, I,Inu aKo p],KoBoAcTBOTO Ha rrpaKTr,tKa HfMa Apyra anTepHaTHBa, ocBeH

Aa nocTbnl{ no To3r4 }iaqHH.



Hec[rypHocT, oT Hac ce n3HCKBa Aa npHBnet{eM BHLMaHUe B OAHTOpCKHfl Ct'l AoKJIaA I(},M

cBbp3aHHTe c ra3H Hecl.lfypHocr onoBecrfBaHl'Is B'bB QHHaHCOBHfl OTqer H'Ilt B cnyqa qe re3l-l

onoBecTqBaHr'Ifl ca HeaAeKtsaTHIr, Aa MoAHQnlIHpaMe MHeHHeTO CH HaUHTe 3aKrroqeHHq ce

ocHoBaBaT Ha oAhTopcKI,ITe AoKa3aTeJICTBa, nOJIr{eHI4 AO AaTaTa Ha oA[',ITOpCKHq HH AOKJIaA'

Er4eIrln cr6urnn r.rL4 ycttoRtr- o6ave uorar 4a crauar npa'ruHa ,{py)KecrBoro Aa npeycraHoB}'l

QynxqnoHrapaHero cH xaro 4eIcrBaxlo npeAnpngTHe.

- oueHflBaMe qf,locTHoTo [peAcTaBqHe, cTpyKTypa n c'bA'bpx(aHHe Ha QnuaHcoaux orvet,

BKJrrcrrHTe.nHo onoBecrrBaHHqra, H 4a,rr QNuaucoruqr orr{er npeAcraBrl ocHoBonoJIaralql{Te 3a

Hero cAe,rrKI.I u ct 6wtns ro Haq flH, roiro nocrn ra 4ocroBepHo npeACTaBrHe.

Htze KoMyHHKHpaMe c nnrlara, HaroBapeHfi c o6qo ynpaa,leHHe, HapeA c ocraHanl4Te B'L[pocH,

nnaH[paHHr o6xsar u BpeMe Ha I,I3rI'bJIHeHI]e Ha oAI{Ta I{ ct qecrBeHl'{Te KoHcrarallI,II,I or oAHTa,

BK.nmqHTe,'IHo C'LUIeCTBeHH HeAoCTaT'bIlL Ba,B B'l,Tpe[IHI'lf KOHTpo,'I, xOarO n4eUruQuqupaMe no

BpeMe Ha h3Bt plxBaHI4q OT HaC oAHT.

Hue npe4ocrasrMe c'brqo raKa Ha,rHIlara, HaroBapeHH c o6qo y[paBneH]Ie, h3flBJIeHI4e, qe cMe

Il3n'bJIHHJ'IH npHJIO)xHMUTe eTHTIHI'l H3hCKBaHHg B'LB Bp63Ka C He3aAHCHMOCTTa H rle qe
KoMyHHKHpaMe c rsx BcHrrKH B3arMoorHolIeHH fl v Apytt4 BLrIpocH, xouro 6nxa MorrH pa3yMHo Aa

6rgar pasr,rex4aHfi Karo r4Marq orHo[IeHHe K'bM He3aBhcHMocrra HH, a Koraro e npHro)t(HMo, H

cBa,psaHuTe c ToBa IIpeAnasHH MepKr,r.

Cpe4 s'snpocure, KoMyH[.rKHpaHH c r'rHqara, HaroBapeHh c o6qo ynpaBr''IeHHe, HHe onpeAeJ'I.sMe re3t
B'brrpoc[, KoHTo ca 6snt c sa -routMa 3HatiaMocT np}l oAr4Ta ua Quuaucoanx oTqer 3a reKyu{r4s

lepI,IoA r.r KotITo cJIeAoBareJrHo ca K/,ltot{oBH oAI4TopcKH B'bnpocll. H e onucBaMe Te3r{ BGnpocH B

Harx[s oAr,rTopcKH AoKnaA, ocBeH B cnyqahTe, B KoHTo 3aKoH ,lrH HopMaTHBHa ypeA6a

B'b3flpenqrcrBa ny6,ruvuoro onoBecrqBaHe na auQopr'raqua 3a ro3a a'bflpoc H.rrr{ Koraro, B

h3KrroquTe.[Ho peAKH cn)AaH, HHe peu]lM, qe AaAeH B'bflpoc He cneABa Aa 6r4e rol',ryHuxupau s

Harxuq AoK,,raA, rri rato 6x r"rorro pa3yMHo Aa ce oqaKBa, qe He6ranonpxgrHuTe nocJIeAcrBHf or
ToBa AeficrBtre 6uxa :uagzauullu rroJrsHTe or rreAHa roqKa Ha o6qecrBeH[fl llHTepec or ra3n
KOMYHI,IKAII14fl.

,{ox.na4 nln upr3xa c Apyrr.r 3aKoHoBr.r }r peryJraropHlr r.r3rlcxBaHr.rq

Aon'btHumerHu abnpocu, Koumo nocmaegm sa doxnadeane saKoH1,m 30 cqemoeodcmeomo u
Saxouzm sa ny6nuuuomo npednaeaHe Hs qeHHu KHudca

B gonuHeHne Ha HatrrHTe orroBopHocrH H AoKJraABaHe cbrJracHo MOC, onncann rIo-rope B pasAer'la

,,!pyra rzHQopr,raqufl, pa3rHrrHa or QaHaucoaur orqer H oAHTopcrt4s AoKr.aA Btpxy Hero" no
orHorrreHHe Ha AoKJraAa 3a AefiHocrra H AeKnapaqxsra 3a KopnoparnBHo ynpaB,neHHe, Hr.re c'bu.(o

TaKa n3n'bjrHHxMe I-1 npor{eAypHTe, Ao6aBeHh K'bM r,r3r.rcKBaHr4Te no MOC, c'brnacHo ,,Y*aza}lus.
oTHOCHO HOBr.r U pa3tuHpeHH OAxrOpCKr AOKnaAlr H KOMyHHKaT{Hrr OT CTpaHa Ha OAr.rTOpa" Ha

npoQecraoHarHara opraHr43aqHfl Ha perHCTpHpaHHTe oA Topr,r r Eurapna, Hucruryra Ha

At4 noMr4paHrTe eKcnepr-cqeroBo guretu (14[EC)". Tesu npoqe4ypw Racarr npoBeprr.j 3a

Ha,quq ero, KaKTo n npoBepKn Ha +opMara u cbA'bpxaHHero Ha ra3n Apyra nHQopruaqnx c qe,n 4a
Ha rroArroMorHar ara Qopnrpaue Ha craHoBar.t1e orHocHo roBa AaJrH Apyrara nHrlopr'raqHfl BKJIxlqBa

onoBecrqBaHHflTa H AoKJ'laABaHxsra, npeABHAeHH s fraaa ce4r'.ra or 3aroua sa cr{eroBoACTBoro H B

3axoHa ea ny6auvHoro npeAnaraHe Ha r{eHHH rHaxa (va. 100H, al. 10 or 3IIIIIIK B'bB Bp'b3ra c qr.
100n, ar.8,r.3 r.t 4 or 3IIIl[K, KaKro H rrr. 100H, a,r. 13 or 3I]lIIlK BaB Bp't3Ka c qa. 116e, a,'I. 1 or
3IIIIIIK), npu.rroxnnr s Er.rrapua.
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Cmauoeuuqe ez,e epz,sxa c ul. 37, a,q. 6 om 3axoua sa c\emoeodcmeomo

Ha 6aaara Ha H3B'bptrreHHTe nporleAypn, Hauero craHoBHrle e, qe:



a) l4HoopMarlHflTa, BK,,rroqeHa B AoKnaAa 3a AefiHocrra 3a 0HHaHcoBara roAHHa, 3a Kosro e

H3rorBeH QnuaHcoenxr or.rer, c'borBercrBa xa QaxaHcoann orver.
6) ,{ox.nagrr sa 4efiHocrra e ngrorBeH B c'borBercrBue c H3HcKBaHHrra Ha fnaBa ceAMa or 3aroHa

3a cr{eroBoAcrBoro 14 Ha qJr. 100(H), aa. 7 or 3axoHa 3a ny6.ruvuoro npeAnaraHe Ha I{eHHH KHH)I(a.

s) B 4er,rapaqnsra 3a KopnoparnBHo yrrpaeneHHe sa QuHaucosara toAlaHa,3a KorITo e H3rorBeH

Qnuancoanrr orqer, e npeAcraaeHa H3HCKBaHara c'brnacHo faaaa cegua or 3aKoHa 3a

cqeroBoAcrBoro H .rrt. 100 (u), aa. 8 or 3arona sa ny6.nnvHoro [peAnaraHe Ha I{eHHH KHHxa

nuQopr.raqnx.
rJ lorcra4rr 3a r,r3n'l,JrHeHHe Ha nor',lrlrxKara 3a B'b3Harpa)KAeHurra aa QnHaucoBara ro,qlrHa,3a

Kosro e rr3rorBeH roAxrxHr4s QraHaucoa ort{er, e npeAocraBeH H orroBapq Ha H3HCKBaHhflTa,

onpeAeneH14 e nape46ara no vr. 116a, ar. 1 or 3aroHa sa ny6.nr.rvHoro npeAraraHe Ha I{eHHH

KH I'X(A.

Cmauoeut4e el,e epzfiKa c w. 100(u), a./1. 10 ebe 6p7iKa c,aa. 100 x, aa.8, m.3 u 4 om 3axona aa

ny6auunomo npednazaHe Ha qeHHu KHuJt{:o

Ha 6asa sa rr3B'LprxeHHTe npoueAypr4 N Ha npN4o6Nroro no3HaBaHe ra paa6upaHe ua 4efiuocrra ua
rrpeArrprflTuero n cpeAara, B Kosro ro pa6orn, no Haure MHeHHe, onxcaHHero Ha ocHoBHr{Te
xapaKTephcTHKh Ha cHCTeMHTe 3a B'bTperxeH KoHTpon H ynpaBneHhe Ha pHcKa Ha npeAnp nTI4eTo

B'bB Bp'L,3Ka c flpoueca ua QnuaHcoso orqr4TaHe, Koero e qacr or AoKJraAa sa 4efixocrra (raro
eJreMeHT or c'bA'bpxaHHero Ha AeKnapaqHrra 3a Kopnoparr.rBno ynpaa.neHre) n rH$opuaqunra no
va. 10, naparpaQ 1,6yrc2n "g", "r", "e", or .{,upexrrra 2004/25/EO Ha Eaponeficrnx
rrapnaMeHT N Ha Crgera ot 2l anpnt 2004 rogana orHocHo npeAnoxeHHqra 3a norJrarrlaHe, He

c'bA'r,pxaT cr'r)AaH Ha c'bulecTBeHo HeIlpaBHnHo AoKnaABaHe.

,!,onz,tuumeano doxtadeane omnocuo oduma na SuHaHcoeun omqem e'ba ap'b3Ka c qn, 700(H),
an. 4, m. 3 om Saxona ta nyd.nuunomo npedaazaue Ha qeHHu KHuJrca

Llaneaeuue er,e ep'?,3Ko c ttrl. 100[H), oJt. 4, m. 3, 6, ,,6" om 3axona sa ny6tuunomo nped"nazoHe Ho qeHHu

KHUlCA

HHQopuaqnr orHocHo cAe/'rKHTe c'bc cB'bp3ann ,rt..lqa e onoBecreHa s llpraoxesne 23 t<t u
QuuaHcoslta or,{er. Ha 6a:a ua NsarpueHxTe or Hac oAr.rropcKn npoqeAypx Bapxy cAenKxre c'bc

cBl,p3aHH JIHIIa KaTO qaCT OT Hatll]r-n OgHr na QnrraHCOBhA OTqeT KaTO UqIO, He Ca H I..I CTaHaIU
H3BecrHH Qarru, o6croarercrRa ArH gpyra NnQopuaqns, na 6aza Ha KoHTo Aa Ha[paBHM
3aKIrcqeH[e,9e cAeIKr.|Te c'bc cBl,p3aHV n]'r'|\a He ca onoaecTeHH B npHnoxeHHg QNHaucoa orve'r sa

roAHHara, 3aB'bplrr Baqa Ha 31 AeKeM epu 2020 r., Ba,B BCHqK[.r cr,qecrBeHH acneKTH, B cr,orBercrBHe
c H3r,rcKBaHIrqra Ha MCC 24 ,,Onoeecrs aaHe Ha cB'bp3aun .nNqa". Pesy.nrarHTe or HatrrHTe oAHTopcKH
npoqeAypr.r B'bpxy cAe.rrKHTe clc cB'bp3aHh JrHqa ca pa3r,neAaHu or Hac B xoxrexcra ua QopMxpaHero
Ha Hauero MHeHHe orHocHo Qr.rHaucoanr orqer Karo qsJlo, a He c qe,l H3pasqBaHe Ha orAerHo
MHeHHe B'bpxy CAeJrKr.rTe Cr,C CBl,p3aHH JIHUa.

14saeneuue e'ae epT,sKo c qt. 100(H), at. 4, m. 3,6, ,,e" om 3aKoHa 3a ny6./tutlHomo nped./laeaHe Ha 4eHHu
KHU)tf,O

Hauure orroropHocrn 3a o4zr Ha QzuaucoBr.rfl orqer Karo qsr'lo, onrcaHu B pa3AeJra Ha Ha[rHs

4ox,ra4 ,,Orrosoprrocrr{ Ha oAr,rropa 3a oAHTa ra Qnuaxcosun or,rer", sx,rro,{sar oqeHgBaHe AaJITI

QnuaHcosurr orqer [peAcraBq c'r]rIecrBeHHTe cAer,r.A t4 ct 6wtus, no HaqHH, KofiTo nocrl{ra

AocroBepHo [peACTaB.sHe. Ha 6asa Ha ]r3BbprxeHr.rre or Hac oAr.rropcKu npolteAypu B'bpxy

ca,ulecrBerrr.rre cAenKr,r, ocHoBorronaraulh sa QnaaxcoaNr orqer 3a roAuHara, 3aB'bpuBarIa Ha 31

AeKeMBpr.l 2020 r.,se ca HH craHaJrr.r r43BecrHH Qarrn, o6cronrencrRa Arv 4pyra auQopruaqnn, ua

6aea sa xouro Aa HanpaBr,rM saK.lror{eHHe, qe ca HaJruqe cnyrrar4 Ha cBlqecrBeHo HeAocroBepHo
npeAcraBqHe h onoBecrsaaHe B c'borBercrBr.je c nph,roxl1Mr{Te A3LtcRBaHufl Ha MCOO, Ilpr4erl or
Esponeficxnr crro:, Pe:y,rrarnre or Ha[rr,rre oAlrropcKr.r npoUeAypH B'bpxy c'blqecrBeHI,ITe 3a



QnHaHcosur orqer cAeJrKH u ct 6ArAq Ha.I,pyNecraoro ca pa3rneAaHn or Hac B KoHTeKcra Ha

Qopruupauero Ha Hattrero MHeHr.{e orHocHo QNuaHCoBr.rs orqer Karo uflno, a He c rlen x3pa3sBaHe Ha

oTAenHo MHeHHe B'bpxy Te3H c'bulecTBeH!r cAe/'lKrr.

!,oxaadeane czztracHo qrt, 70 om Peenar,reHm (EC) Ne 537/2074 e'be epb3Ka c u3ucKeqHuema Ha
.r.fl. 59 om 3axona 3a He3aeucurrua $uuancoe odum

C'r,r.iracHo H3HCKBaHnsra na 3axoua sa He3aBHcHMr..rs QnHaHcos oAHT BIB Bp'L,3Ka c,ra, 10 ot
Per.naueHr [EC] Ns 537 /201.4, Hr{e AoKnaABaMe Aon}nHHreJrHo H H3l,loxeHara no-Ao,qy

HuQopr'raqur.

- ,,Exosuc Ognr Etnrapar" OOfl e Ha3HaqeHo 3a 3aA'bJrxHTe,,reH o4lrrop Ha $rHaHCoBr4.s orqer 3a

roAHHara, 3aB'bprxaaula ua 31 4ercer',r spn 2020 r. ua ,,Eyporeppa Br.n rapun" A,{ [,,[pyxecrnoro")
or o6uloro cr6paHae Ha aKrluoHepHre, npoBeAeHo m 74.09.2020 r., 3a nepfioA or eAHa roAr]Ha.

- 
O4urrr Ha Qurtaucoaar orrrer 3a roAuHara, 3aB'l,p[Barrla Ha 31 AeKeMBpu 2020 r, sa

,{pyxecrsoro npeAcraBJrsBa rpern n'bneH HerrpeK'],cHar aHraxHMeHT 3a 3aA'b/,lxc,ITe,neH oArrr Ha

TOBa IlpeArrpHfTr.{e, r.r3Br]ptxeH oT Hac.

- 
[Iorsrpx4aaaMe, qe tz3pa3eHoro or Hac oAUTopcKo MHeHHe e B c'borBercrBHe c Aon-LrJtHATer,Hll,s

AoKraA, npeAcraaeH Ha oAHTHH.r xor'.rnrer Ha /,ppxecrBoro, c'brracHo ,t3acKBaHHrra Ha,ur, 60
or 3axoHa sa He3aBHcHMlts QnHaucoa ogar.

- 
Ilorsrpx4asaMe, qe He cMe npeAocraBqnn nocoqeHhre B .<n. 64 or 3aroHa sa He3aBlucuurfl

QuHaucor o4ur sa6paxeun yc,ryrlr r,r3B'bH oAHTa.

- 
llorB'bpxAaBaMe, tre npH r43BtpuBaHero Ha oAara cMe 3a[a3H,,u,t cBoflTa He3aBHclrMocr cnpqMo

{pyxecrsoro,

CoQrx, 30 rr,rapr 2021 r.

feoprr Croxnon TpeHqeB

Pezucmpupan odumop, omeoeopeu sa oduma

YnpasNre,r

,,EKoBHc oArr Er"nrapur" OO.{

0dumopcxo dpyttecmeo

CoQrzx, y,r,,,Trrp4Nlrrr npoxo4" Ns 23, er. 3, orlnc 10
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/
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Per. Ne i 14

/

09,

OPcK0 4P

Ilr 6LnrA?



AO
Ax{uonepure ua ,,Eyporeppa Eurrapnn,. A!

IEKTAPAU n

no q-7. 100,t, o,t.4, m. 3 om
?oxona u nyd.tu,trrcmo nped.-ta?urc Hu qe* u Kuu)Ko

.f o.r1'nodnuutuuant:

I-eoprl Croruoe Tpeller. a x.tLlecnlouo rru uu Vnpueumet Ha onxropcxo rrpyxecrBo
,,Exorrc O.[xr E],rraplrfl" OOA, c EHK 1i1039504. cr,c ce.lar t,rrrle x arpec Ha ynpaBneHue B rp.
Cotfur, y,r. ..Tar,parruxu npoxo.{" Nl 23. er. 3. o$uc 10 aqpec ta KopecnoH.qeHuu, Co$ua, y,r. fen
I-ypxo Nl 64. er.6. an.l6. Kaxro u 6 Ka\ecmco to.vu uq pe.ucntpupau or)umop (c per. Nl 0647 or
perr'rclbpa npx HIEC no .r,1. 20 or 3axosa 3a He3aBrcut\r[, OxHaHcoB onllr), on?osopeu 3a odum
atecDk u.veHmu o-r lrMero Ha oanropct(o jtpyxecrBo ,,Exoetc Oaur Er,arapuq,. OOI (c per. J\l I l4
or peruclbpa npu K|IHPO no q,r. 20 or 3axoua 3a He3aaxcxMxr (lruaHcoa oaur) npa I,I!EC.
IexJ,lapxpaMe. ee

6axue auraNupaHu na u3BbprullM 3arb;lxlrreneH $uHaHcoe oarr Ha OrHaHcoB[, orqer Ha

.,Eyporeppa Er,,rrapar" A! :a 2020 r.. clcraBeH cbrJracHo MexayHapoAHt.lre craH.qapru 3a 0uHaHcoBo
or,r raHe (MC@O). npnera or EBponeicKx, curo: (EC).

B pery,rrar ra Halu[i, o,ll.rr Hle x3,{a,iloxMe o,txtopcxu aox,ta^c or 30.03.2021 r

C ntcmonuqomo y.qOCTOBEPflBAM, LIE xoxmo e dokladsaHo s u3dade ufl om oc
odumopcKu iori.Tad omrutctto toiurunux Quuatrcoe omqem Ha,,EJ'pomeppo 6b.1zuput" A.lJ za 2l)20
?oduuo, utdadeH tru 30.1)3.2021 ?oduHa:

l. V.t. l0ht,a-1.4, m.3,6)'risa -.a" Odumopcxo -uteuue - ,,MHeHue".' flo Haue mHerue,
np[noxeHurr sruaHcoe or.rer npeacraB, .[ocroBepHo, BbB BculKl1 cbulecrBeHll
acnexru. $uuaucoBoro c'bcro,rHue ua.{pyxecreoro xr,u 3l aexelrapu 2020 r. et

HeroBlrre rluuancorlr pe3)rrarll or !eiHocrra r flaphLrHtrre M] norourl 3a rorxHara,
3aBlpuBaula Hara3[ aara, B cborBercrBxe MexayHapoAH Te craH.4aprn 3a $uuaHcoao
orrr raHe (MCOO). rpuerx or Eaporeiicrar clro3 (EC) (cmp. I om odumopcrun
dortqd\'.

2. tt.t. 100n, at 4, m 3, 6yKsu .,6" ?ln(topta4ua, omtocnulo ce do cde-tKume Ha

..Eypomeppa Euzaput" AI cbc cs'bp3o u -tuqa. L4B+optiauh, orHocHo c.qe,'rKBTe cbc
cBbp3aH14 ,'rx[a e HanrexHo onoaecreHa a flpu,roxeuae 23 x:rna Qluaucoa orqeT. Ha
6asa na r:eupueuuTe or Hac oaxropcKr, lpoueryprl B'bpxy cnenx]rre c]c cB]p3aH[
r,rflua Karo qacr oT oaHTa Ha 0uHaHcoBu, oTqeT xaro uflro. He ca Hr cTaHa,'ltt I-I3BecTHtI

(rarru" o6crorre,rcrBa r,'rfi apyra uHQopMauur, Ha 6a3a Ha Kolrro ,aa HanpaBuM

3aKJIIOqeHue. qe C,[enKHTe CbC CBl'p3aHx JIxUa He ca OnOBeCTeHI-l B np[JIOxeHu,

$nuaucoa or\er 3a ro,qrHara.3aB'LprrBaua Ha 3l rexeMBpl, 2020 r., aTa aculxn



cb[recrBeHu acneKTr. B cborBercrBlie c H3]tcxBaHurra Ha MCC 24 Onoeecmneaue uq

csbpsoHu.ra4o. Pe:y,rrarure or Hatrlrre oauTopcKtt npouelypx Br,pxy cre.llrlrre cr,c

cBbp3aH[ nuua ca pa3r,'re.qaH or Hac B xoHrexcra Ha OopMlpaHero Ha Hauero MHeH[e

ornocuo $lHaHcoBrlr orqer xaro urJro, a He c uen u3pa3rBaHe Ha or,[erHo MHeH[e

Br,pxy c,qenKr'rre c'bc catpranr ,rlua (cmp. 6 om odumopcrta dortad).

3. Vtr. 100n, at. 4, m. 3, 6lksa ,.s" IlnQopma4un, omHacuula ce do cbulecmaeHume
cdenxu. Hawvre orfoBopHocrr.i 3a oanr Ha Qnuancosur orL{er Karo ur,To, ofl[caHl,I B

pa3.qera Ha Hauiufl aoK,raa ..Orroaopnocrn Ha o.&l.rropa 3a o.qhra Ha $nnaucoenr
oruer". sr,'lmqsar oueHrBaHe,[a,'lx OxHaHcoBx, orqer [pe,4craB, cl'uecrBeHxre
c,qenxu u cl6trur no HaqlH. KoiiTo rrocrxra ,{ocroBepHo flpeacraBrHe. Ha 6a:a sa
r{3BbpueHr{Te oT Hac o.[xTopcKfi npoueaypu BLpxy c]uecTBeH[Te c.[eJIKl,l!

ocHoBolo-raraur ;a Qnnancoarr orqer 3a ro.luHara, 3aBbpuBaua aa 3l .uereuapn
2020 r.. se ca nr craHarru lr3BecrHu $axru. o6crorre,rcraa u,ru apyra un$opMaullr, Ha

6a:a na ronro.[a HanpaBlM 3axnrc.leH]re. qe ca Ha,Itiue cnyqa[ Ha cbtuecrBeHo
He,qocroBepHo tlpelcraBrHe u orroBecrrBaHe B cboTBeTcrBxe c flpxjloxl.IMHTe
lr3ncrBaHu, Ha MC@O. rpuern or EC. Pe:y,rrarare or aaurre onrropcKl.r npoue.{ypr.r
Br,pxy ctruecrBeHlre :a Qnxarcornr orqer c,lerxu lr ct6urnn Ha ,llpyNecraoro ca
pa3fJreraHx or Hac B KoHTexcra ua Qopuupanero Ha Hauero MHeHI-Ie orHocHo

SuHaucoaur orqer Karo urro. a He c uer 3pa3rlBaHe Ha or.qe,,lHo MHeHne Btpxy re3lt
c,suecrBeHu cl.etxu (cmp. 6 om odumopcxta doxtad).

Vdocmoeepneaaunmo, onpane u c ,.acmotulamu deKTupa4ut, ctedea la ce pasztextdam
eduqcmaeHo u co-tto I xoHmericma ru utdudertua om uac odumopcxu dox.tod s pu!.7msm Ha

uirbpueHu, HeTaqucu-v tttuntucot oium uu ?o uut un (tunancot omqem Ho ,,Eypomeppa
6b.t?a?utt" A! tu omuemuut ,repuod, )osbpusaul no 31.12.2020 ?., c damu 30.03.2021 z.

Htcmonugma dextupa4un e npedtrutrutueua eiurtcmeeno 3u nocoqe utt no-zope odpecum u e

uromeena eduacmoeHo u co-tto a uJn7,-Ttetue tru utucKaatutma, Koumo ca nocmaaeuu c,t.t. 100a,
tr-t.4, m.3 om 3axotru su ny6.tuuttomo nped.tuzote Ho qeHHu Ktu)ro (3nnUR) u ne ctedaa da ce
flpue.rto Komo )u.ttecmBou!( Htruume ruxlmteuun, adtp)tcuu$ ce I u rdodetun om nac oiumopcxu
dox.tui om 30.03.202 I z. no omturuteuue ua 67,npocume, o6xtttnumu om tt. 100n, m. 3 om 3IIII(K,

i0.01.2021 r.. Co@ur

I-eoprll TpeHYe

Yntrtacume: u

Petucmpupau odumop, ontttt;operr to odttmo

/
..Exoerrc O-rr r Er,.rr apnn" OOI
( ),)u,tt)pL'L:a t)p\'.)h.r',ttj,, / 

/
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