“БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ
ГР. СОФИЯ

МАТЕРИАЛИ ЗА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
СВИКАНО НА 30.06.2021 г./ 15.07.2021 г.

До акционерите на
„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ”
АДСИЦ
ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ
Съветът на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ с ЕИК
204909069, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа, свиква редовно годишно Общо събрание на
акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ с уникален
идентификационен код на събитието BRF30062021AGM по емисия акции с ISIN
BG1100001186, което ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10.00 часа местно време,
координирано универсално време - 07.00 часа UTC, в седалището на Дружеството, гр.
София, бул. „България” № 58, бл. С, ет. 7, офис 24, а при липса на кворум на тази дата – на
15.07.2021 г. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на
Дружеството през 2020 г.; Приемане на годишния финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ
ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на
Дружеството за неговата проверка и заверка.
Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад
на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г., годишния финансов
отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за
неговата проверка и заверка
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за
дейността на Дружеството през 2020 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов
отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2020 г. и доклада на
регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.
Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема годишния
консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.,
годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на
регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка
3. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2020 г.
Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния
комитет на Дружеството за 2020 г.
4. Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на
членовете на Съвета на директорите.
Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема доклад за
изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2020 г.
Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на
Съвета на директорите да разпредели брутен дивидент за 2020 г. в размер на 54 475.09 лв.,
/петдесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и девет стотинки/ от
реализираната от Дружеството през 2020 г. печалба в размер на 81 584.67 /осемдесет и
една хиляди петстотин осемдесет и четири лева и шестдесет и седем стотинки/,

преобразувана по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС и при съобразяване с изискванията на
чл. 247а, ал. 3 от ТЗ. Брутният дивидент на една акция е 0.0363 лв. Печалбата след
разпределение на дивидент в размер на 27 109.58 лв. /двадесет и седем хиляди сто и девет
лева и петдесет и осем стотинки/ да остане като неразпределена печалба. На основание на
чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК право да получат дивиденти имат лицата, вписани в регистрите
на „Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на
Общото събрание, на което е приет Годишния финансов отчет и е взето решение за
разпределение на печалбата. В съответствие с правилника на „Централен депозитар“ АД,
дивидента ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски
сметки при инвестиционни посредници и чрез банката-депозитар на Дружеството, за
лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента
ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, а именно – до 31.12.2021 г.
6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на
директорите за дейността им през 2020 г.
Проект на решение – Общото събрание на акционерите освобождава от
отговорност за дейността им през 2020 г. членовете на Съвета на директорите на
„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ: Васил Ангелов Шарков, Веселин
Йорданов Василев и Тодор Димитров Тодоров.
7. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му
през 2020 г.
Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на
Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.
8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2021 г.
Проект на решение – Общото събрание на акционерите избира за регистриран
одитор на Дружеството за финансовата 2021 г. Евгени Атанасов с № 0701 от Публичния
регистър, съгласно чл. 20 от ЗНФО.
9. Разни
Съветът на директорите на Дружеството поканва всички акционери на
„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ да присъстват лично или чрез техни
представители на свиканото редовно годишно Общо събрание на акционерите на
Дружеството.
На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното:
Общият брой на акциите на Дружеството към датата на решението за свикване на общото
събрание е 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя поименни безналични акции
с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в
общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на Дружеството са от един и
същи клас и дават еднакви права.
Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и се поканват лично
или чрез представител да участват в Общото събрание.
Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават наймалко 5% (пет на сто) от капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ
имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят
предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по
вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ.
Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от
15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите,
които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат
представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия
работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на

Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на
„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ списъка с допълнително включените
въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени
въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.
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 упражняването на това
право е до прекратяването на разискванията по този въпрос преди гласуването на
решението от общото събрание.
Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по
време на Общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото
състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които
представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния
ред.
Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за
гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано
за извършени упълномощавания по електронен път са:
Акционерите имат право да участват и да гласуват в Общото събрание чрез
пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и
гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в
материалите за Общото събрание и може да бъде получен на адрес: гр. София, бул.
„България” № 58, бл. С, ет. 7, офис 24. Образец на писменото пълномощно може да бъде
изтеглен и от интернет страницата на дружеството – http://brfund.eu/. Писменото
пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание следва да е изрично, за
конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.
Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само, ако в
пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от
дневния ред.
Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото
събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява
правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в
пълномощното.
В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на
гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че
пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото
събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по
различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.
Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното Общо
събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства.
Акционерите уведомяват „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за извършеното
от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:
- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно
от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с
универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния
документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF
формат.
- Упълномощителят уведомява по електронен път „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА
ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ
пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като
прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@brfund.eu, заедно със сканирани и
записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на
упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на
управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е
приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин,
следва да бъде получено в „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ на посочения
e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на Общото събрание, но не по-късно
от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.
Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и
гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат
представени на Дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис
на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както
е посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на
пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му.
Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и
пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.
Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в Общото събрание и да
упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на “Централен депозитар”
АД като такива с право на глас 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. 16.06.2021 г.
Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание
започва в деня на събранието от 09.30 часа местно време, координирано универсално
време - 06.30 часа UTC, на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите –
юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с
представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и
документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се
легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират
с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на
изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със
саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на
Дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на
упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган,
компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за
акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство
на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация
на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за
търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на
акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български
език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, поканата и
образецът на пълномощно са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, бул.
„България” № 58, бл. С, ет. 7, офис 24 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки
работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа местно време, координирано универсално време от
07.00 часа до 13.00 часа UTC, считано от датата на обявяване на настоящата покана в
Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно
ще са публикувани на електронната страница на Дружеството http://brfund.eu/ за времето
от обявяването й в Търговския регистър до приключването на общото събрание..
При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се
проведе на 15.07.2021 г. от 10.00 часа местно време, координирано универсално време 07.00 часа UTC, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде
законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния
ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Васил Ангелов Шарков
Изпълнителен директор

Веселин Йорданов Василев
Изпълнителен директор

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ
ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
По т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на
Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г., годишния финансов отчет
на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата
проверка и заверка;
По т. 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран
доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г., годишния
консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор
на Дружеството за неговата проверка и заверка;
По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния
комитет на Дружеството за 2020 г.;
По т. 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклад за изпълнение на
Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
По т. 5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета
на директорите да разпредели брутен дивидент за 2020 г. в размер на 54 475.09 лв., /петдесет
и четири хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и девет стотинки/ от реализираната от
Дружеството през 2020 г. печалба в размер на 81 584.67 /осемдесет и една хиляди петстотин
осемдесет и четири лева и шестдесет и седем стотинки/, преобразувана по реда на чл. 29, ал. 3
от ЗДСИЦДС и при съобразяване с изискванията на чл. 247а, ал. 3 от ТЗ. Брутният дивидент
на една акция е 0.0363 лв. Печалбата след разпределение на дивидент в размер на 27 109.58
лв. /двадесет и седем хиляди сто и девет лева и петдесет и осем стотинки/ да остане като
неразпределена печалба. На основание на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК право да получат
дивиденти имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива с
право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишния
финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с
правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидента ще се изплаща чрез съответния
инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници и
чрез банката-депозитар на Дружеството, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни
посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС,
а именно – до 31.12.2021г.;
По т. 6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за
дейността им през 2020 г. членовете на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА
ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ: Васил Ангелов Шарков, Веселин Йорданов Василев и Тодор
Димитров Тодоров;
По т. 7 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за
връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;
По т. 8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на
Дружеството за финансовата 2021 г. Евгени Атанасов с № 0701 от Публичния регистър,
съгласно чл. 20 от ЗНФО.

Образец на писмено пълномощно от акционер – юридическо лице:
ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният/та........................................................................................, с ЕГН
............................, л. к. № ........................., изд. на .......................г. от МВРгр..................................,
в
качеството
си
на
....................................
на
.................................................................. с ЕИК ........................................, със седалище и
адрес на управление .....................................................................................................................,
притежаващо
...........
(.....................................................................)
броя
поименни,
безналични акции с право на глас от капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ”
АДСИЦ, ЕИК 204909069, който е разпределен в 1 500 000 (един милион и петстотин
хиляди) броя поименни безналични акции с номинал от 1 (един) лв, на основание чл. 226
от ТЗ и във връзка с чл. 116 от ЗППЦК
УПЪЛНОМОЩАВАМ
................................................................................................., с ЕГН ........................., л.к.
№....................., изд. на ..................... от МВР- гр. ......................, с постоянен адрес:
.............................................................................................................................
Със следните права:
Да представлява ………………………………………… в качеството му на акционер
на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА
ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ, с уникален идентификационен код на събитието
BRF30062021AGM по емисия акции с ISIN BG1100001186, което ще се проведе на
30.06.2021 г. от 10.00 часа местно време, координирано универсално време - 07.00 часа
UTC, в седалището на Дружеството, гр. София, бул. „България” № 58, бл. С, ет. 7, офис
24, а при липса на кворум на тази дата – на 15.07.2021 г. на същото място, със същия
начален час и при следния дневен ред и да гласува с всички/ с част от притежаваните
акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:
По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за
дейността на Дружеството през 2020 г.; Приемане на годишния финансов отчет на
„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2020 г. и доклада на регистрирания
одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.
Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния
доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г., годишния
финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на
Дружеството за неговата проверка и заверка
Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)
По т. 2 от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на
директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; Приемане на годишния
консолидиран финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2020
г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.
Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния
консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.,
годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на
регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка
Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)
По т. 3 от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството
за 2020 г.
Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на

Одитния комитет на Дружеството за 2020 г.
Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)
По т. 4 от дневния ред: Приемане на доклад за изпълнение на Политика за
възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема доклад за
изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)
По т. 5 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на
Дружеството за 2020 г.
Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема
предложението на Съвета на директорите да разпредели брутен дивидент за 2020 г. в
размер на 54 475.09 лв., /петдесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и
девет стотинки/ от реализираната от Дружеството през 2020 г. печалба в размер на 81
584.67 /осемдесет и една хиляди петстотин осемдесет и четири лева и шестдесет и седем
стотинки/, преобразувана по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС и при съобразяване с
изискванията на чл. 247а, ал. 3 от ТЗ. Брутният дивидент на една акция е 0.0363 лв.
Печалбата след разпределение на дивидент в размер на 27 109.58 лв. /двадесет и седем
хиляди сто и девет лева и петдесет и осем стотинки/ да остане като неразпределена
печалба. На основание на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК право да получат дивиденти имат
лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива с право на
дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишния
финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с
правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидента ще се изплаща чрез съответния
инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници и
чрез банката-депозитар на Дружеството, за лицата без клиентски сметки при
инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29,
ал. 1 от ЗДСИЦДС, а именно – до 31.12.2021 г.
Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)
По т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на
членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.
Предложение за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от
отговорност за дейността им през 2020 г. членовете на Съвета на директорите на
„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ: Васил Ангелов Шарков, Веселин
Йорданов Василев и Тодор Димитров Тодоров.
Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)
По т. 7 от дневния ред: Приемане на доклада на Директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2020 г.
Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на
Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.
Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)
По т. 8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за
финансовата 2021 г.
Предложение за решение – Общото събрание на акционерите избира за
регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2021 г. Евгени Атанасов с № 0701 от
Публичния регистър, съгласно чл. 20 от ЗНФО.
Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)
По т. 9 от дневния ред: Разни
Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на
инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има
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 Търговския закон и не са съобщени и обявени
съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от
Търговския закон пълномощникът има/ няма право на собствена преценка дали да гласува
и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от Търговския закон 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 гореизброените права е
нищожно,.
Настоящето пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание бъде отложено
за друга дата и/ или друг час.

Дата...........................
гр. .............................

Упълномощител:

...............................
................................

Забележки:
1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от
изброените начини на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”.
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 писмено пълномощно от акционер - физическо лице:
ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният/та......................................................................................................, с
ЕГН ..........................., л. к. № ........................., изд. на .......................г. от МВР-гр...................,
живущ/а в ..............................................................................................................., притежаващ/а
...................... (.........................) броя поименни, безналични акции с право на глас от
капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ, ЕИК 204909069, който е
разпределен в 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя поименни безналични
акции с номинал от 1 (един) лв, на основание чл. 226 от ТЗ и във връзка с чл. 116 от
ЗППЦК
УПЪЛНОМОЩАВАМ
................................................................................................., с ЕГН ........................., л.к.
№....................., изд. на ..................... от МВР- гр. ......................, с постоянен адрес:
.............................................................................................................................
Със следните права:
Да ме представлява в качеството ми на акционер на редовното годишно Общо
събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ, с уникален
идентификационен код на събитието BRF30062021AGM по емисия акции с ISIN
BG1100001186, което ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10.00 часа местно време,
координирано универсално време - 07.00 часа UTC, в седалището на Дружеството, гр.
София, бул. „България” № 58, бл. С, ет. 7, офис 24, а при липса на кворум на тази дата – на
15.07.2021 г. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред и да
гласува с всички/ с част от притежаваните акции по въпросите от дневния ред съгласно
указания по-долу начин, а именно:
По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за
дейността на Дружеството през 2020 г.; Приемане на годишния финансов отчет на
„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2020 г. и доклада на регистрирания
одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.
Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния
доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г., годишния
финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на
Дружеството за неговата проверка и заверка
Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)
По т. 2 от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на
директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; Приемане на годишния
консолидиран финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2020
г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.
Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния
консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.,
годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на
регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка
Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)
По т. 3 от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството
за 2020 г.
Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на
Одитния комитет на Дружеството за 2020 г.

Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)
По т. 4 от дневния ред: Приемане на доклад за изпълнение на Политика за
възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема доклад за
изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)
По т. 5 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на
Дружеството за 2020 г.
Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема
предложението на Съвета на директорите да разпредели брутен дивидент за 2020 г. в
размер на 54 475.09 лв., /петдесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и
девет стотинки/ от реализираната от Дружеството през 2020 г. печалба в размер на 81
584.67 /осемдесет и една хиляди петстотин осемдесет и четири лева и шестдесет и седем
стотинки/, преобразувана по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС и при съобразяване с
изискванията на чл. 247а, ал. 3 от ТЗ. Брутният дивидент на една акция е 0.0363 лв.
Печалбата след разпределение на дивидент в размер на 27 109.58 лв. /двадесет и седем
хиляди сто и девет лева и петдесет и осем стотинки/ да остане като неразпределена
печалба. На основание на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК право да получат дивиденти имат
лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива с право на
дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишния
финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с
правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидента ще се изплаща чрез съответния
инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници и
чрез банката-депозитар на Дружеството, за лицата без клиентски сметки при
инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29,
ал. 1 от ЗДСИЦДС, а именно – до 31.12.2021 г.
Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)
По т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на
членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.
Предложение за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от
отговорност за дейността им през 2020 г. членовете на Съвета на директорите на
„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ: Васил Ангелов Шарков, Веселин
Йорданов Василев и Тодор Димитров Тодоров.
Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)
По т. 7 от дневния ред: Приемане на доклада на Директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2020 г.
Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на
Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.
Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)
По т. 8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за
финансовата 2021 г.
Предложение за решение – Общото събрание на акционерите избира за
регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2021 г. Евгени Атанасов с № 0701 от
Публичния регистър, съгласно чл. 20 от ЗНФО.
Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)
По т. 9 от дневния ред: Разни
Начин на гласуване: ……… („за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на
инструкции за гласуване - против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има
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 Търговския закон и не са съобщени и обявени
съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от
Търговския закон пълномощникът има/ няма право на собствена преценка дали да гласува
и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от Търговския закон 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 гореизброените права е
нищожно,.
Настоящето пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание бъде отложено
за друга дата и/ или друг час.
Дата...........................
гр. .............................

Упълномощител: ...............................

Забележки:
1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените
начини на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”.
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.

flo 0614oro Cu6paxne
Ha

na

aKqlroHeprre
,,Sb.IlIAPCKlf OOHA 3A B3EMAHUA"

AflCUI

AOK,IAA 3AAEfiHOCTTA HA OAl4THl4f KOM]4TET
HA ,,Eb.nrApcKH OOHA 3A B3EMAHUA' M.CUq npE3 2020 r.

,Qoxna4tr ra 4efixocrra na O4rrHHF KoMhrer Ha ,,5b.1'll-APCK14 OOHA 3A B3EMAHV1ff" plplCV1U, e
r3rorBeH Ha ocHoBaHre v4.108, an.1, r.8 or 3axoxa 3a He3aBrc[nnrn $rHaHcoB oAt4r (3HOO), ate
Bpb3Ka c nplrKnpqBaHe Ha pa6orara no cbcraBsHero, np[eMaHero v oAtra Ha Orxacoatan orqer Ha
.Qpyxecraoro aa 2020r.

Hacronqrnr O4rrex KoMurer Ha,,Eb.Il[APCKt4 OOHA 3A B3EMAH1119" $CV1l{ e r,ra6pax or O6qoro
Ha axllxoHephre, npoBeAeHo Ha 27.06.2Ot9r., B cborBercrBhe c r3hcxBaHrnra Ha
,an.707 or 3OHO, c nerroAhrueH MaHAar B crcraB or rprMa qneHoBe, a hMeHHo:

Ct6panre

1.
2.
3.

flers

TeoAopoBa Burroea

-

rpe,{ceAaren;

EsreHr.rs To4opona,{pynrena

;

KaNaerus I4saHona Aronqesa.

O4rruunr KoMt4rer e

l43nbnHnBaa $yxxr-lurare

cr

A3AcRBaHAAra, per.naMeHrxpaHh a qn.108 or 3HOO

npe3 orqerHara 2020 rognna B cborBercrBhe c
Lr

craryra xa O4rrxrn KoMxrer, npxer na OCA.

OcHoeHhre Qyxxr-1rra h 3aAbnxeHna ua O4utn rR KoMt4rer BK.nloqBar:

o

l4x$oprvrhpaHe Ha ynpaBhrenHhre h KoHTponHr4re opraHh Ha ApyxecrBoro 3a pe3ynrarhre
oT 3aAbnlKHTe.nHrf, oAAT U nOfCHEBaHe nO KaKbB HaqhH 3aAbnlKlTerHAA OArT e

AonpuHecbn 3a AocroBepHocrra xa QuuaucoBoro orr{hraHe, KaKTo
KOMhTeT B TO3l4 npoqec;

o
o
e
o

Ha6npAeHre Ha npoqecrre

J4

pon+Ta ua O4rrHrn

Srxancoeo orr{taraHe B ApyxecrBoro;
Ha6npAeHre Ha e$rxacnocrra Ha BbrpeuHara KoHTpo.flHa chcreMa r Ha chcreMara 3a
ynpaBneHhe Ha pucxa no orHouJeHre xa QrnaucoBo orqhraHe B ApylxecrBoro;
Ha6apAeHhe Ha 3aAbnxhren HnA oAAt Ha roArrxHr4n $uxaxcos orqer Ha ApyxecrBoro;
flpoaepxa

r

Ha

xa6npAeHhe Ha He3aB[c%Mocrra Ha perhcrpr4paHtan oAhrop

B

corBercrBxe c

u3AcKBaHAAra Ha r,naBa uecra r ceAMa or 3HOO, KaKro 14 c qr.6 or PernameHt lECl Ng
537/2074, BKrloqHTe,flHo no qeneclo6paarocrra Ha npeAocraBHHe Haycnyu h3BbH oAhra
Ha oAhrhpaHoro ApyxecrBo no,{n.5 or Peraaruexra;

haatpusaue

Ha

ua6apAeHre Ha npol{eca Ha xoMyHr4KaL\v1A t4 o6nnen ra rHQopnaaqrn
r PtxosoAcrBoro Ha ApyxecrBoro r crr4eficrBile 3a

MexAy He3aBucl4Mt4n oAUTOp

noBr4r.raBaHe ua eQuxacHocrra My;

l4groreRHe Ha npenopbxa aa ra6op Ha per[crpr4paH oAr4rop xa QnxaxcoBt4n orqer Ha
ApyxecrBoro sa 202Or. or OCA ta Ha3HaqaBaHero My c'brnacHo 3HOO u,]n.79 or Pemannesr

/EC/ Ne 537/20L4, Karo npr Heo6xo4rnnocr peant3.Apa npoLleAypa no ras6op.

rgntaHeHre na ra6poeHhre no-rope nptaophrerr a pa6orara ua Ogntuua KoMhrer, npe3
orqerHtan neproA 6e r:aupueHo ta ycraHoBeHo cneAHoro:
B

1.

Ilpoqecn xa QrnaxcoBo orqhraxe - nxQopMrpaHe xa YnpaarrerH[re opraHh Ha
ApyXeCTBOTO 3a pe3ylraThTe OT 3aAlrnx}lTerHxfl OAnt n nORcHeHhe nO xaKbB HaqIH
3aAbrxxrenrur oAnt e AonphHecbn 3a AocroBepHocrra xa QnxaxcoBoro orqhraHe, KaKTo
14 ponRra na O4rrxrR Konnrrer B ro3,t npoqec

3A B3EMAH149' pQCl4U, rMa cqeroBoAHa nonrrrKa, x3rorBeHa cbr.nacHo
3axona 3a cr{eroBoAcrBo h B cborBercrehe c MCC aa $ruaHcoBo orr{rraHe, Koflro e yrBbpAeHa or
npeAcraBnHBaqxre ,Qpyxecreoro. llpes 2O2O r. Puxoeo4craoro e npvnarano nocneAoBarenHa
cqeroBoAHa nonrrn*a, KaKTo B AHAnBnAyanHAA cn QrnaHcoa orqer, raKa r I KoHconhAApaHAA
orqer Ha rpynara r e ocbu{ecrBnBano HenocpeAcrBeH KoHrpo, Bbpxy npoqecure no $rHaHcoao
,,Eb.flTAPCKL1 OOHA

orqrraHe a,Qpyxecraoro.
.Qpyxecraoro t,t3rorBn h npeAocraan QrHaHcoBure cA orqerh Ha 6asa Ha MCOO, nptaerta B
EC. 3a reKyqara roAHHa .Qpyxecraoro e npheno Bo4qKr noan ufunn peB[3[paHr craHAaprHr4
Tb,nKyBaHufl, Kot4To ca nphnolxr4Ml4 KbM HeroBara

4efinocr KbM Aarara Ha H3rorBFHe Ha l-o4ru:Hrn
Qruaxcoa orqer 3a 2O20r. ,{pyxecraoro cbcraB, MexArHHt4 v1 to$t uHtA vlHAVBAAyanHu v
KoHconhAhpaxr Qrua ncoBt4 orqerr.

flpyxecraoro HMa yrBbpAeH AHAABAAyaneH cMerKonraH, Karo cqeroBoAHt4Te perhcrpu ce
BOAHr aHa.nrTuqHo. Toga AaBa Bb3MoxHocT ua Prxoao4cTBoTo BbB BceKx eAhH MOMeHT Aa
pa3nonara c no4po6Ha rHQopmaqrafl, Koflro Aa noAnoMara KoHrpona Bbpxy orAenHxre e.neMeHrr

Ha

QrHaHcoarre orqerh.

flpea orverHrn nepxoA oAArHuAr KoMrrer perynflpHo nonyqaBaule Heo6xo4unnara
rxQoprvrar-pafl, Konro Moxe 4a 6r4e oqeHeHa xaro pas6rpaeMa h HaAexAHa.
flpes qennn orlereH nepuoA oAurHutr KoMrrer hMaue B}3MoxHocr reKyulo 4a o6ctx4a c
tnaBHVA cqeroBoAr,lTe.n BcrqKr Bbnpoch r npo6aeruu aa QuaaHcoBara orqerHocr, KaKTo r Aa
nonyqaBa Aonb,nHr4TenHa rxQoprua\un v pa3ncHeHhR no nocraBeHh Bbnpoo4.

Ogutunm KoMhrer hMauJe Bb3MoxHocr Aa ce 3ano3Hae, Aa a+ann3upa A Aa o6ct4ra
.{pyxecreoro h He3aBAcnMAA oAHTop KoHcraraLlhhre ta npenopbKure or oAxra Ha MexArHhre
roAhr.uHrre Qrxaxcoer orqerh.

c
n

gaxrrc.{eHre Mor{e 4a ce or6eaexr4, qe Ha oAhrHr4fl KoMhrer He ca My x3BecrHt4 $awv,t nnu
o6cronrelcrBa, Horro Aa hMar cbulecrBeHo r 3HaqlMo HerarhBHo BIAAHVe unn Aa KoMnpoMerrpar
npoqeca na $rHaHcoBo orqt,traHe a p,pyxecreoro.
B

Bta aptaxa c npoqec[Te no QrHaucoBo ort{taTaHe,4efiuoctta Ha oAt rHnfl KoMhrer Mox{e
ce o6o6qu, KaKro cneABa:

-

oAt4THAAr KoMhTeT Ha6npAaBa TeKyu{o cqeroBoAHoro orr{r4TaHe Ha cAenKilTe

KaKro t4 npoqeca

no H3rorBflHe Ha

Mex(AhHHr,rre $rxaxcoBr4

orqerh,

Aa

u ct6utuata,

KaKTo t4 npeABaphreneH

roAlrrueH orqer KbM 3L.12.2O2O r.;

- sa 26.03.2O2Lr.
xonro 6e Aa ce
4efiHocrra

oAurHvi+r KoMHrer npoBeAe cpeqa c He3aBrcrMHF oAt4rop, qe.flra
HanpaBh nperneA Ha oKoHqarenlafl l-OO aa 2020 r. n toryviwltr AoKnaA

HA

3a

Ea 2O2O r.;

- Ha 30.O3.2O2Lr.

noryt{r4xMe AoKraA orHocHo oAt4TopcKt4 Bbnpoch, cBbp3aHr c
uHAuBVAYanurn QruaxcoB orr{er ot r-H EereHH Araxacoa - perhcrprpaH oAhrop Ns0701/ynpaBhre,n
sa ABE O4rr xoncynrEOOfl/, orroBopeH 3a oArra ua QrxaxcoBr4fl orqer Ha,(pyxecrBoro 3a 2020r.
Ilperne4axme rxQopmaqrsra, BKrroqeHa B AoKnaAa Ha oAhropa, Konro nptnox<uwure MOC, 3HOO
r Pernannest 537 /20L4 r3[cKBar Aa ce KoMyH AKApa c ntL\ara, HaroBa peHta c o6qo ynpaBneH]4e;

- Ha 26.04.2O2\r.

noryqxxMe AoKnaA orHocHo oAhropcKr4 Bbnpocr, cBbp3aHh c
KoHconhAxpaHrn QrnancoB orqer or EareH[ Arauacos - perhcrpxpaH oAr4rop, orroBopeH 3a o4nra
Ha KoHco.nuAA?aHAA QrHaHcoern orqer Ha ,Qpyxecraoro sa 202Or. llperne4axme rHQoprvrat\A+ra,
BK.rloqeHa B AoKnaAa Ha oArropa, Konro npnnofi<AMure MOC,3HOO r Pernarueut 537 12074
I43r4cKBar Aa ce KoMyHAtupa c nr\ara, HaroBapeH14 c o6lrqo ynpaBneHhe;
- o6ct4exr ca HanpaBeHhre or orroBopHhn oAhrop cbulecrBeHr xoHcraraqhr no o6exra ua
oAufa,

KaKTo

14

npoeKra Ha oArropcK4B AoKnaA;

- oAArHa4AT KOMUTeT HanpaBh

nperneA Ha npeAcTaBeHrTe n[cMa Ha pbKoBoAcTBoro
flpyxecraoro Ao BbHrrHun oAhrop rcrvr l-OO sa 2020 r. He ce ycraHoB[xa HecborBercrBr4e.

Ha

OhHaxcoso-cqeroBoAHntr orryen perynnpHo npeAocraBn QrHaHcoea uuQopmar-1rn xa
pbKoBoAcrBoro Ha ApyxecrBoro. Cuqara e paa6rapaeMa, HaAexAHa, orpa3flBa oco6exocrhre Ha
ApyxecrBoro r e B cborBercrBr,re c MCOO npherr4 or EC. flpyxecraoro [3rorBn Orver aa Qrnancoao
cbcronH[e, Orqer 3a Bceo6xBareH AoxoA, Orver 3a npoMeHrre a co6craeHrn Hanrrar, Orqer 3a
naprqHltTe noror-lr r floRcsrrensr 6elexr.r, Aalau,\u no4po6xa raHQoprvrar-pan 3a pe3ynrarhre or

4efinocrra. ,Qpyxecreoro h3rorBn cBorre $rHaHcoar orqerh Ha npxHr-1rna Ha 4eilcraaqo
npeAnpunrtae. OrsaucoBo-cl{eroBoAHure ori.{err4

AonbnHhrerHrTe cnpaBK]l, npeAocraBnHr
pbKoBoAcTBoTo Ha .QpyxecrBoTo, ocrrypnaar xeo6xoArMaTa rHQoprvraqrn aa B3eMaHeTo
eQexrraur ynpaBneHcKH peueHhs.

2.

flo orxoueHle

Ha

14

Ha
Ha

crcren rre 3a BbrpeueH KoHrpon a flpyxecraoro

4pyxecraoro crr4ecrByBa h3rpaAeHa r 4eficraaqa crpyxrypa 3a BlrperxeH KoHrpo.n, Konro
noAnoMara 4efinocrra Ha ynpaBneHcxr4n nepcoHar. Konrpornara cpeAa Karo qnno e eQexrraxa r
pa6orr Bb3 ocHoBa Ha BbrpeuJHA npaBnna x npoqeAypr4, r{3rpaAeHh }r Bb3npr4err or Apy}HecrBoro.
Opraxrre Ha ynpaBneHre Ha ,Qpyxecrsoro ca onpeAenunr cpoKoBe 3a h3rorBnHero Ha QrHaHcoar
orqerr h orroBapRT 3a clcraBflHero, cBoeBpeMeHHoro il3rorBflHe, cbAbp)fiaHheto u ny6nuKyBaHero
Ha QrnancoB[Te orqerh u foAAwHATe AoKnaAh aa 4efiHocrra KbM Tflx.
B

v

3a 2020r.

He3aBilct4Mr4nr QrHarcoB oAr4rop
oAurHu+r KoMrrer Ha flpyxecrBoro HRMar
orpl4qarenHn 6enexxu t4 craHoBr4ule no nprnaraHero Ha 4eficraat4rre B ,,5b,nfAPCK14 OOHA 3A

B3EMAHt48" MCr4q npaKrhxt4 Ha BbrpeuHhn KoHrpon.

llo orHoueuhe

Ha chcreMara 3a BbrpeueH KoHTpo,fl,

4eilxocrra Ha oAAtHt fl KoMilrer Moxe

Aa

ce o6o6uqr, KaKro cneABa:

O4rrHunr HoMhrer

Ha6nrcgeure ua eQexn4BHocrra Ha crcreMara 3a BbrpeuJeH
KoHTpon e.Qpyxecraoro, Crpyxrypara Ha ynpaBneHhe ta pa3npeAeneHhero Ha orroBopHocl4,
h3BbpLlll4

h3Bbpr.rJr4

ua6ao4eHre Ha KoHTporHara cpeAa, HanpaBh nperreA Ha B3arMoAeficrshero

MelKAy orAenHhre 3BeHa 3a KoHrpon e.Qpyxecraoro.

Bts ocHoaa Ha ta3BbpueHure npoqeAypA, oAnrHhflT KoMhrer cr{hra, qe chcreMara 3a BbrpetueH
e HaAex{AHa A ocnrypnea 4o6po KaqecrBo xa QrHaxcoBa orqerHocr ,1 noAnoMara

KoHTpon

4eiHocrra

Ha pbKoBoAHhR nepcoHa,fl 3a B3eMaHero Ha pelxeHhn 3a ynpaBneH[ero Ha

Qrnaucoarre

pecypch.

3.

flo orxoureHre

Ha

crcreMrre

3a ynpaereHhe Ha phcxoBere

Ogutnnn KoMhrer ce 3ano3Ha cbc cr4creMxTe 3a ynpaBneHne Ha prcKoBere, KaKTo !4 c
nonnr!4(nre Ha flpyxecrBoro no ynpaBneHhe Ha phcKoBete. lloautuKara 3a ynpaBneHt4ero Ha
pr4cKoBere, KaKTo

14

nefiuara aKryara,i3aqa4t e npnopvrer Ha pbxoBoAcrBoro.

Snxa r4eHrnSnqnpanu

r

oqeHeHr ocHoBH[re prcKoBe, Ha Ko%ro e h3.noxeHo flpyxecreoro.

Ptxoao,qcraoTo npeAcraen 4erafinxa raHQoprvraq[R orHocHo Bcl4r{Kr4 ra4enrra$r,rr-lupaH[ phcKoBe, Ha
Kohro e h3nolKeHo flpyxecreoro BbB QrHaHcoerre orqert4 A AoF.na+ri're aa 4efiuocrra. O4rrHrnr

KoMhrer KoHcrarhpa, qe npe3 2020r. e ocbu{ecrBeno eQexrrBHo ynpaBneHre Ha phcxoBere, Ha
KOXTO e l43nOr{eHO ,[pyxecrBoro, qpe3 nphnaraHe Ha crcTeMa 3a rRxHoTo ra4enrraQrq]4paHe,
nporHo3hpaHe r KoHrpon[paHe, KaTo cBoeBpeMeHHo ce npeAnpreMar npeBaHr,1BH14 t4 Kop14rupau{]4
geilcteua.

4.

HaSnogaaaHe Ha He3aBncnunr Qrxaxcoe

o4rr

Ogntann KoMHrer npocneAx pa6orara Ha ra6paHrn

He3aBhcr4M oAt4rop

r

norBbpxAaBa, qe

oAhr 3a 2O2O r. e npoBeAeH saxoxocto6pa3Ho, nph crpl4KTHo cna3BaHe Ha
3a He3aBrcrm QruaxcoB oAxr.

He3aBrcl4Mr4n SrxaHcoe

A3t cRBaHnATa

5.

flpoeepxa u xa6no4eHre Ha He3aBxcnrurocrra Ha perxcrpxpaHrn oAhrop Ha ApylxecrBoro
B CbOTBerCTBre C x3l,tCXBaHHRTa Ha 3aKOHa, EKrrK)ql{TerrHo Xa6npgexre Ha
qeaeclo6pa3HocTTa Ha npeAocraBf,He Ha AonrrrHxrenH[ Vcnyru h38rrH oAWa, B
cborBercrBr{e c r3}tcKBaHurta Ha HopMarrBHara ypeg6a.

lrlaatpu.leuunT nperneA Ha He3aBrcrMocrra Ha perxcrpr4paHu+ oAr4Top noKa3Ba, ve rs6paHrnr
oAt4TOp r43l-Fno noKphBa ASACKBaHUATa 3a He3aBIC],IMOCT Ha perilCTpl4paHHfl OAXTOp.

Ogutana KoMhrer ce 3ano3Ha c AoroBopa 3a Bb3naraHe Ha oArra, c npeAcraBhrenHoro nltcMo
Ha pbxoBoAcrBoro, c oAr4TopcKrn AoKnaA 3a r3BbpueHAA oAAT za 2020r., KaKTo 14 c Aonb,nHhrenHnfl
AoKnaA Ha oAhropa no,u.60 or 3HOO.

4

llpea orverHl4n nephoA ApyxecrBoro He e ornpaBnno rcxaHe 3a npeAocraBnHe Ha pa3peuJeH[
YcnYtv or crpaHa Ha perrcrprpaHhn oA[Top r-H EareHh AraHacoB, t43BbH o6xgara Ha
3aAb,nxhre,n x rn $r xa xcoB oAxr.
He ca HacrunBanh o6croarencrBo no qn.66 or 3HOO, BoAeu-lt4

peuJeHre

xa O4rrxufl KoMhrer. B o4rropcxrre

AoKnaAra

or

go Heo6xo4t4Mocr or npeqeHxa h
31 napr 2027r. u 29.04.2027r.,

oAl4ropbr e npeAcraBhn raH$opruaqrs cbrnacHo .1n.10 or Peraaruext /EC/ N9 537/20L4 BbB Bpb3Ka
t^3nctsaHnflra Ha qa.59 or 3HOO.

c

Hacronqrnr AoKnaA e x3rorBeH B [3nbnHeHne Ha n3AcKBaHhflTa sa 3axoxa Ha He3aBhchMl4g
$ruaxcoa o+ttr A llpaeraxrxa aa pa6ora Ha IAVTH'AA KoMhrer Ha ,,Eb,l.lFApCKh OOHA 3A
B3EMAHI4fl" Mct4l-l h e npxer eAuHoAyurHo Ha 3aceAaH[e Ha oAnrHVA KoMhrer, npoBeAeHo Ha
1,0.05.2027r.

B

npe4er4 Ha roper3roxeHoro Ogutnnrn KoMlrer npeAnara Ha O6qoro crr6paxre Ha
Ha ,,5b.nTAPCKl4 OOHA 3A B3EMAHl4fl" MCt/1\ 4a npera6epe 3a perrcrpilpaH

axl{l4oHephre

oAr4rop xa .(pyxecrBoro r-H EereHh AraHacoe - pen/crpt4paH oAt4rop N90701.

l-lpea 2021r. O4rrunnr KoMhrer u{e npoAbnxr Aa npoBer{Aa nephoAr4r{Hh na6nrc4enrn na
$rxancoao-cqeroBoAHhre orqerh xa .{pyxecrBoro l4 Ha npoqechre 14 cacteMhre 3a BbrpeueH
KOHTpOn.

na

Hacronuqrnr AoKnaA e npeAHa3HaqeH caMo h eAr4HcrBeHo aa o6qoro ct6paxre Ha aKqroHeprre
,QpyxecrBoro. ,Qoxaa4ur He Moxe Aa 6bAe npeAcraBnH Anv pa3npocrpaHflBaH Ha Apyrlr

aApecarr noA KaKBaro h Aa e Qop^aa, 6ea uaprvuo cbrnache Ha oAurHnA KoM[Ter na,,5b,l'll-APCK]21
ooHA 3A B3EMAHnn', At4:CV1l.J.

CoQrn, 10.05.2021r.

[1

pe4ce4are n Ha o AVTHVT xoMilrer: fl ern Br:n xo sa

9neHoae:

Kannenrn Arouqeaa

EsreHHn

lpymeaa

J1.0KAA,l(

3A npHAArAHE
HA nOAHTHKATA 3A B'L3HArpA1KJJ.EHlUITA HA
'tJAEHOBETE HA C'LBETA HA J1.HPEKTOPHTE HA
"B'LArAPCKH ~OHJ1. 3A B3EMAHHSI" A,UCHU sa 2020 r-,

HaCTO.fIlIlJHITD.OI{AM e H3rOTBeR sa OCHOBSlme "lJ\. 12 n qj\,. 13 OT Hapenfia N!! 48 ira
KOMHcHSITa aa CPHHaHCOB HaJl,30P OT 20 MapT 2013
r. aa 1I3MCKBaHrurra K'bM
B'h3HarpaJKJl,eHlUITa (Hapenfia NQ48) II oTpa3HB8 Ha'IHHa, no KOHTO "B'bJ\rapcKH CPOHJl.
aa
B3CMaHHH" A,ll.CItH]. ID.Py>KCCTBOTO
I e rrpnxar-axo [loJ\J1THKaTa aa B'b3HarpruI{,ll.eHIDITa npea
OT'IeTHaTa 2020 rozntua.

1.

xa

Huq,OPMaU.HSIOTHOCHOnpou.eca Ha B3eMaue ua

nOAHTHKaTa

aa

pememra npa onpenezaae

B'h3Harpa.m.a.eHHSlTa, BKAJO,{HTeAHO, aKO

e

npUAOlKUMO,

HHq,opManHSI sa MaH,llaTa H C'LCTaBa na KOMHTeTa no B'L3HarpalKJI.eHHSlTa,HMeHaTa

aa

B'LHWHHTe KOUCYATaHTH,,{HHTO yCAyrlt

ca

6HAH H3nOA3BaHH npa

onpezte.esrae-ro

ua nOAHTHKaTa sa B'h3Harpa.m.a.eUUSlTa.

[l0J\J1THKaTa aa B'b3narpa.>K.ll.eHHSlTana "B'bl\rapCKH CPOHJl,aa B'3eMaInHI" A,ll.CI-U..l.e
paapafioreaa
OT C'snera na Jl,npeKTOpHTC ICD.I 11 e npnera
OT 06W.OTO C'b6paHHe na
axrmonepirre, npoaeneno na 29.09.2020 r. BCRKO HeHRO H3MeHemle H Jl,on'hi\HeHHe ce
paspaficraa OT C.llu ce rrpaesra OT 06m.OTO C'b6palme aa aKI1.HOHeplITC.
.llPJ')KecTBoTo
l-UlMa
csazianea
KOMHTCT
no
B'b3Harpa>KJl.emUITa.
Ilpu
pa3pa60TBaHeTO aa [lOJ\HTHKaTa aa B'b3Harpa>K)J.eIll1HTa rra 'IJ\CHOBCTe aa CD. He ca
noxasana B'hRIlIHli KOHCYATalTTH.

2.

Huq,opMau.HSI

na

OTHOCHO OTHOCHTeAHaTa TelKeCT

nOCTOSlHHOTO
B'h3Harpa.m.a.eHBe

na

aa

'lAeHOBeTe

npOMeKAHBOTO H

ynpaBBTeAHHTe

B KOBTpOAHBTe

opramr.
Yl\caOBeTe na Osae ra

Ret .lI.HpeKTOpl1Te aa "B'bMapCKH CPOH.lI.
aa B3eMwum"

A,l1.CJ1U

noxyxasar CaMO 1l0CTOHIIHO B'b3RarpruRJl,enne. MeCe'IHHTe HM B'b31Iarpa.>K.ll.eH1Ulca
orrpenexemr OT 06W.01'0 C'b6paHHC na aKI.ViOHePI1TC, upOBCJl,eHO H8 30.0l.2019
r. II
W<TYaAli3HPaHH OT 06moTO C'h6paJIHe aa axunoneprrre,
npoaeneao H8 29.09.2020 r. Ha
T03lJ eran aa 1::{J\eIIOBCTC
na
B'b3Hal'pruK,l.l.eHHe.

3.

na

C'J,BcTa na

)l,HPCl<TOPl1TCHe

HHq,0pMau.HSI OTHOCHOKpHTepHHTe

KOHTOce npeJI.OCTaBSlTonnuu

sa

CC nanxanta

nOCTHruaTH pe3YATaTH, B'L3 OCHOBa

B'hPxy aKu.HH, aKIJ;UU ua JI.p}'JKecTBoTo BAH

BU,lI.npOMeBAHBO B'h3HarpalKJI.eHue U o6S1cHeHueKaK KpuTepuuTe

3

OT Hape.afia

N2 48

npOMeHAMBO

JI.OnpHHacSlTsa JI.'hArOCpO'lBHTeBHTepecH

na

no 'IA.

14,

zrpyr
2U

CiA.

JI.PYlKecTBoTO.

Ha T031I eran "E'bA1'apCKII cpoaJl, aa B3eMrumSI" A/lCMU ae npezmroxna Jl,On'hAHHTeAHO
B'h3HarpruKJl,eHHe rra 1::fJ\eHOBCTe
na C'bBeTa aa Jl,HPCKTOPHTC
KaTO axrrrm na D.PJ')KeCTBoTo,
orntan B'hpxy aKIJ;IIH H .n:PYTII noJl,XO)l.SJIl..l;R
c(:mnwrcoBli HHCTpYMeHTR.

4.

nOSlcHeHse

xpa-repnn-re

sa

na

nplf:AaraHHTe

MeTOJI.H

K'hM MOMeHTaD.PJ')KCCTBOTO
He rrpnxara
KpHTCpIll1 aa nocrm-xa-re pe3YATaTIi.

5.

aa npezre axa

,lI.aAJf

ca

H3n'LAHeHH

nOCTBrHaTHTe pe3YATaTH.

nOSlCHeHHe

OTHOCHO

MCTOJl;I1
aa npenemca

3aBHCHMOCTTa

MelK,Zly

OTllOCJ]OII3IT'b.\HeHUeua

B'L3Harpa..lK.AeHUeTO U

nOCTHrHaTHTe pe3YATaTH.

B'b311arpIDK.ll:eHHeTOaa 'Il\eHOBCTe rra C'snera Ha AHpeKTopIITe e rrOCTOHHHO.TIe
3armC1101' rrOCTHrHaTII pC3yr.TRTU He onpezieaeno OT 06W.OTOC'h6pa1lIIC ira aKUHOHcpHTe.

6. OCHoBHHTe UAam.aHHR H 06ocHoBKa na roznrmaa-ra

cxema

aa H3nAam.aHe na
60HYCR R/RAH na BCI[qKH .zr.pyrH HenapH'IHH .lI.On'loAllHTeAllH B'Io3Harpam.zr.eHHR.
)lpy>KeCTBOTOHe npaxara cxesra aa H3nAaII:(Be na 60HYCll H/ I1I\.Hua zrpyr-a nerrapa=mrr
,AOTI'bAH
HTCAHHB'b3HarpIDK.l{eH1151.

7. OUHcaHHe Ha OCHOBHHTe xapaKTepHcTHKH Ha cxeMaTa 3a .zr.OU'IoAHHTeAHO
.zr.06POBOAHOneHCHOHHO oCHrypRBaHe H HH~opManHR
OTHOCHO UAaTeHHTe H/HAH
JJ,'IoAJKBMHTe
BHOCKH OT .lI.pYJKecTBoTo B nOA3a na C'IoOTBeTHHR'lAeH Ha ynpaaa'reaea
HAll KOHTpOAeH opraa sa C'IoOTBeTHaTa ~HHaHCOBa rOJJ,HHa,xora-ro e UPHAOlKHMO.
.llP}'JKeCTBOTOHe aanxauia aa CB05I CMeTKa BlIOCJaI aa )J.on'bAHHTeAHO,A06POBOAUO
neHCHOHHOocarypanarre na "IAeHOSeTeua C'bBCTa na ziapexropare.
8.

HH~opManHSI
sa
nepno.aa-re
aa
OTAaraHe
na
H3UAam.aHeTO
npOMeHAHBHTe B'Io3HarpalK.ll.eHHR .
.llpy.>KeCTSOTO
He npezraaaczta H:3Il1\aI.IJ.aIIC
na npOMeTlAHBH B'b3Harpax<AeHIDL

aa

9. HB~opMaIlHSI
ztoronopu-re.

Ha

aa nOAllTHKaTa

Ha o6e3m.eTeHHSlTa

rrpn

npexpa'rsraane

K'bM HaCT05IUl,11.$IT
MOMeRT,.llpy>KeCTBOTOHe e npC.l{BIiJJ;HAO
nxamarraa na 06e3Il{eTeHIUI
IIpH rrpcncpoxao
npexparaeane
na AorOBOp C 'YAel[ aa C"bBCTa Ha .l{HPCKTOPUTCua
.lJ.Py>KCCTBOTO,
C'bOTBeTHOC H3I1'bAHITTeAHlITetIAeHOBC,KaKTO H OM1LUaHH5l,BbB apsaxa et-c
CpOK na npenaaaecrue
HAH nxauiaaaa
B'bB ap'ssxa C KAayJll, 3a6paUSIBaI.IJ.HH3B'bPIIIBaHCTO
aa xomcyperrraa .l{eiiHOCT.
06lJ~H5ITpaasrep na 06e3w.eTeHIUITa cxenaa zra He aarraanrasa cysrara OT H3l"L1.aTem-ITe
ronauraa nOCTOIDIHHB'b3Harpa.>J<Jl,eHH.H
na AHll,eTOaa erraorozranren nepaon.
Ofieauieremta no 'lA. 10, ax. 1 OT 110AllTKKaTa aa B'b3Barpa.)I{,ll;eIITrnTa He ce .l{'bl\)l{aT B
cAY'<.Jml,xe npeKpaTHBaHCTO na ,ll;OI'OBOpace .l{'bA>KH aa He3at(OBOi\l1TeAHll pC3YATaTHu/UMl
BHHOBHOaOBe,l(eHIIC na 'IAeHa rra C'sae'ra na AupeKTopHTe na .llpy>KeCTBOTO,C'bOTBeTHOna
H3n'bA.TIIITe1\HHTe
'IACHOBe.

10. HH~opManHR

sa nepxozta,
B KoiiTo
aKIlHRTe
He MoraT
.zr.a 6'1oJJ,aT
npeXB'IopARBH H OUIlHBTe B'IopXy aKIlHB Be MoraT JJ,a 6'1o.zr.aTynpaacaanaun,
npn
UpOMeHAHBH B'Io3Harpam.zr.eHHR, OCHOBaBH na aKUHH.
)lpy>KeCTBOTOne npe,D:BIl)I<JJ.a
npOMeHAHBH B'b3Harpam.l{eHlI.H, OCHOBaHHna aKUHR.

11. HH~opMauHSI aa nOAHTHKaTa sa aanaaaaue na onpezreae a 6poii aKUHH JJ,O
xpaa aa MaHJJ,aTa na 'lAeHOBeTe na ynpaBHTeAHHTe H KOHTpOAllHTe opr-ann CAeJJ,
H3TH'C{aHeHa nepaozra no T. 10.
.lJ.p)'>KeCTBOTofie cxezraa Ta.KaBa nOARTHKa, T'bH KaTO He npezraaaczta TaK'bB BHA
B'b3Harpa>K.l{eFrn5l.

12. HB~opMaIlHR OTBOCHO JJ,oroBopHTe Ha 'lAeHOBeTe Ba ynpaBHTeAHHTe H
KOHTpOAHHTe opr-amr,
BKAJO'IBTeAllO
CpOKa na
BceKH
zror-onop,
CpOKa na
upeJJ.H3BecTHeTo sa rrpexpa-rsrnane
H .zr.eTaiiAH OTHOCHO o6e3m.eTeHHSlTa H/BAH
JJ.pyrH JJ,'IoAlKHMHUAam.aBHR B cAY'laii na rrpeztcposrao npexpa-rsmaae.
BecKH 0'1' ztoroaopa-re aa 'IAeHOBeTe aa C'bBCTa aa )l.HPCI<TOpHTe C ci,c CpOK AO
H3THt{aHe aa MaH.l{aTa.
He e npezraaztcn CpOK aa nperraaaecrae
aa npercparsrsaae,
OCBeH rrpn npeztcpo-mo
IIpeKpaTH1181-le na zioroaopa
C 1'13TI'hAHHTeAeH'IAClJ He no neroaa
BHHa, C Mece'IHO
npe.l{JI30eCTI-Ie.He e npezraaneno ofieaurererure.
13. n'loAHHR paamep Ha B'Io3HarpalK.ll.eHHeTO H na JJ,pyrHTe MaTepHaAHH CTHMyAH
Ba 'lAeHOBeTe
na yupaBHTeAllBTe
H KOHTpoAHHTe
opr-aan
sa C'IoOTBeTHaTa
~HBaHcoBa rOJJ,HHa

2

2020

TIpC3

r. 'lACF-IOBeTeaa

cn

ca IIOA)"JaDaAH CaMO napa-rae

B'b3Harpa.:>K,uCRHC,
QJ1HTO

onpeziexen OT OCA. HHMa YCAOBHlI HAll pascpo=rerra 13'b"111al'pruK,ueHH.5I,
B'h3HID<HaAU
npes rcziana'ra.
H.SiMa cyssn, .n.'bA}KHMl{ sa nanxamane aa neacna,
ofiesmerenna npa neHCHOHHpallC Ui\.H zipyra nonofian oficainereuaa . .llpy['u MaTepHaAlIH
CTHM)'AH He ce npenauacna'r a He ca H3llAaI1l.rurH.
MCCeqeH

paasrep

e

Ta6AHTl.a

I1Me

nOA)"JeHO B'b3IIa['pruK,lI.eHIfe

Bacus Illapxoa
Becexan Bacnsea
Toziop

8 700.00
8700.00
8 700.00

TO.AOPOB

1

npea 2020 r.

AB.
AB.
AB.

14. HHCPOPMan:HRsa B'b3HarpalK,AeHHeTo Ha BCRKO Mlu.e, KoeTO e 6H.t\o 'IAeH na
ynpaaa-reoen HAH KOHTpOAeH opr-an B ny6AH'IHO JJ:PYlKeCTBOea orrpezreaen nepHOJJ:
npea C'bOTBeTHaTa cpBuaHCOBa r-ozrmra:

a) nb.ll.H.wt pasuep na U31t.nameHomo U/UJIU
30. cuomeemnama cpunaucoea 200uHa;
fI'bAHH5IT
C.ll

aa

paassep na

"S'bArapCKIi

HattUCJleHO

H3l1J\aTeHOTO B'h3narpa>K,lJ.eHHe

cPOH.Aaa B3eMaHH5i" A,llCI1U

na

8b3H02pQJl(OeIlUe Ha JlU1Jemo

BceKH

ezran

C TIOCO'-leHB Ta6J\FfU.a

6) 8'b3HQZpCVKOeH.UemoU opyzu mamepuannu
U uescamepuannu
om JlUl&emo om opy/l\.ecmea am C'bLlJama epuna;
LJ.AeHbT na C.ll BacHA
Illapxon e TIO.-\yqJtA TIpC3 20201'. H

npyxcecrao

OT Fpyrrara B

Zlpyt-m-e

qAeHOBe

na

paaxrep aa 12 000,00
C.ll.

He

ca

OT 'L1.eHOBe'!'ena

1.
cmusopiu,

nonuuenu

B'h3HarpruK,Lt,eHHe OT

AB.

rroayxaaaxn

HeMaTepHaAJIH CTHMyAH OT rtpyxcecraa OT csurara

B'b3HarpruK)l,eFlllR

H .Apyrn

MaTepHaAHH Ii

rpyna.

B) eusuaepaseoeuue,
neuaniiama

nOJlytteH.O om JlUl&emO noo cpop.uama H.a pasnpeoenenue
U/ WlU 60HYCU U OCHOeaHU5l.ma
30. npeoocmaesutemo U.M.;

ua C.ll. ne
na ne-raxfia'ra

l..JAeHoBcTC

paanpenexenne

ca
lil / IIAH

rroxyxaaaxa
fionycn.

B'h3HarpruI<.ll.CHIDI

nozi

q)OpMaTa.

Ha

na

z) eCUl£KU OOnbJI.HUmeJlHU n.llaLlJaHUR 3a yC./lyzu, npeoocmaeeuu
om JlulJemo U38'bH.
otiuscaanume .My q,YH1Cl&UU, xozamo
noo06HU nAau~a1LLlR co. oonycnlU/'.'tU Cb2.lZaCHO
CIC.n101£eHwt
C neeo oozoeop;

Zloroaoptrre C crAe:aOBe1'e ua C.ll He npezrsroxnar H3B'hplliBaHe na ..a;OII'bAHHTei\IIll
naamarran sa ycxyra, rrpenocraseirn 01' AJlu.aTa H3B'bB 06n'-laHHI1Te KM (:PYHl{.Ul'II1.
oj nAameHOmo U/UJIU llal£UCJleHO 06e3LlJemeHUe no
cj;YH1Cl&Ul.lme\1.yno epeme na nocneouama cjJUHaHCOBazoouua;
TIpe3

rrocxenuara

no nOBO,n;Ha

cpHHaHCOBa

npexparaaarre

na

roruma

noeoo

npexpamsieane

no.

IlSiMa TIAaTeHO U / IIAH aa"lJ.ICACHO ofiesmererme

CPYHKUIIUTC Ha '-lAeH na C'bBCTa

na zrapex'roprrre.

e) otiuio

Ot.~el-L1Ca
I-La eCUlIlCU nenapunuu. otinazu, npupaeueuu. ua 8'b3HaZpCVKoeHUR,
nocouenurne e 6yleeu "0." - "a';
HHMa -raxaaa.
/1\.) uncpopscauus: omHOCHO ecu1.{ICUnpeoocmaeeuu 3ae..,\1.U
, n.lWLlJaHU5l. HQ COlJUQJlH.Otiumoeu pQ3XOOUU ZapaHIJUU om 0PY:JKecmeomo tUl.U om ueeoeu Ool.q,epHu opy/Kecmea tUl.U
oPyw 0pYJKecmea, «oumo ca npeauem na KOHCOJlUOal,{URe ZOOWLLHU5I.,..t.y cpuuancoe
oml£em, BICJlIOl(Ume.n.HO
oaunu sa ocmaeautama l-LeU3nAameHa twcm U .nuxeume;
US€fbH

HSiMa TaI{Hsa.

15. HHCPOPMan:BR no OTHoweHHe na aKIlHHTe H/HLUI on~HHTe
H/HAR JJ:pyrH cxeMH sa cTHMyLUIpaue B'b3 OCHOBa na aKIlHH:

B'bpXy

aKII.IIH

a) 6poiJ. Ho. npeanosceuume onl&UU 8'bpxy a1Cl&UUUJlU npeoocmaeeuume
a1\.(Juu om
aPYJlCecmeomo npes CbomeemHama
cpunaucoea 2000Ha U YCJloeWl.ma, npu xoumo ca

npeonoseeuu, cwomeemno npeoocmaeeuu;
Hasaa

TaI<l'lBa.

"1

6) tipoi:

na ynpCVKJ-£eHUme onLJUU B'bpxy

alOJuu npes CbomeemHama

dnuiaucoea

20auHa

sa eC5l.1Caom mstx, 6pou Ha alOJuume U TJeHama HQ ynpaJICH5LeaHe na onTJ'UStmaUIIU

'U

cmoiiuocmma na .nuxeama itO CXe.Mama sa cmusopiupaue
HQ 6Q3a alC'LJUuKb.M. «past lIa
druuancoeama 20aUHa;
HRMa TaKl1Sa.
e) tipoi: NQ HeynpQ.)#(HeHume ont£uu B'bjJxy alOJuu 1C'b.M KpQSl Ha cpuuaucoeama 2oOuHa,
eK.II.I04.ume.J1.HO
aaH.HU OmH.OCHOTTlSl.XHamQLJeHa U aama Ha ynpQJICHSieQHeU Cb14eCmeeHU
YCJlOBWl3a ynpQJlCHSieaHeua npaeama;
H5I.Ma TaKHBa.

z} eCJl.1CQKeU
npascenu e cpoxoeeme U YCJloeUStma ua
aIOJUU, npuemu. npes cpunaucoeama eoouna.

Hasra
16.

cisuiecmeueauiu

TaJ<lisa.

rO.l(HWHO H3MeHeHHe

H Ha Cpe.l(HH.R paassep

na

na

B'b3HarpaJK.ZJ.eHHeTO,pe3YATaTHTe Ha .l(PYJKecTBoTo

B'b3HarpalKJ,(eHHRTa

na

OCHOBa Ha n'bAHO pa6oTHo

Ha CAymHTeAJITe B .ZJ.PYJKeCTBOTO,
KOHTO He ca .ZJ.HpeKTopH, npea

ne-r

ont£UU B'bpxy

cpHHaHCOBH rO,ZJ.HHH,npezrc-raneun

saezrao

no

Ha'lHH,

aperae

rrpeztxcznra-re no He

KOHTO

zra

n03BOARBa

C'bnOCTaB.RHe.
"B'bArapCKH

CpOH,ll.3a aaesraaas"

A,ll.CVlU

1I5IMa HCTOPHSJaa rrer

cpHHaHCOBH r0J,:V11111.

T'bll KaTO e yxpenea rrpea 2018 r.
Tafixaua 2
2018

rO,llHH8

I'.

J\CRa

2019 r.

H3Meaeuue
2018 I

J\ella

cnpSlMo

2017 r.
%

Bpyrao B'b3IHIrpa>K,ll,c~ll1e
Cll;
10 rozuma
Cpenen pasvep Ha

2020
xeaa

Vf3Mf'
IICIHIt;

I',

I1'3MeHeHne

2019 r.
cnpasro
2018 r

2020 r.
cnpawo
2019 r.

%

%

20071.00

0.00

21 034.00

4.80%

26 100.00

24.88%

557.52

000

584.28

4.80%

72500

24.88%

94 134.78

0.00

66720.43

176.19%,

81 584.67

22.2817'11

21 861.00

0.00

14855.00

-32.04%

1020000

-31.24%

1821.75

0.00

I 236.25

-32.04%

850.00

-31.24%

aa BCffClKTi'1J\CIlOBena

B'b3Harp8.lK.llCIIIIC 118qJ\es

en aa rozuura

118

Pe3YJ\TD.Tl1
aa
Apym.CCTBOTO/lIe'la.tI.6a/

Bpyrao B'b3Ual'pa)KJl,CRlfC
110 ocnoaa no rrsxno
pa6OTHo apesre ua
c"ym.~rrei\l I II
.llpym.cC1'Bo·ro. KOII 1'0 lie ca
1t11peKTopll -m I'OJlIIJ-la

Cpenen paasrep lin

-

Bb'3Harpa)KJI.CHHCIta

ocnoaa na n'bJ\IIOpafiorno
apesae aa CJ\y>KllTCJ\JlB
.llP)?KCC'I'BOTO.
KOUTOlie ca
.1.1;11pexrop II 3U rormna

17.

na

HHcpopMaUH.R

sa

YlJpalKH.RBaHe

rra

B'b3MOlKHOCTTa

zra ce

H3HCKa Bp'blUaHe

npOMeHAHBOTO B'b3HarpaJK.ZJ.eHHe.

t.IAeHOBe-reaa C'bBeTa na JJ;HpeKTOpHTena .,B'bAl'apCIGI rponz; aa B3eMamur" A,llCYlU
nOCTOSIHHOB'b3Ilarpa>K.ll.eIlIIe. Ha 'T'03II eran na q.\eIIOBCTe na Osaera Ira

nOAY"IaBa'T' casso

ziapetcroprrre

He ce

aarrxama

npOMeHAFfBO B'b3HarpaJK.ZI.efHfe.

4

18.

HHcpopManHH aa BCH'IKH OTKAOHeHHH OT nporreztypa-ra

nOABTHKaTa
'lAo

11, aa,

sa

npnear-aae-ro

na
no

13,

o6CToHTeAcTBa

sa

B'b3HarpalK.ll.eHHHTa B'bB Bp'b3Ka C H3B'bHpe.l{HH 06cToHTeAcTBa
BKAJO'IHTeAHO paaacrrerrae
H

nOCO'lBaHe

ua

na

eCTeCTBOTO na

KOHKpeTHHTe

KOMnoseBTH,

H3B'bHpe.LI.HUTe
KOHTO

He

ca

nOJ\IITHKaTa

sa

npHAOmeHH.

HsrMa
OTKAOHeInUJ 01'
nponezrypara
aa
npnxaraaero
R'b3RSrpa>K,nCHI15ITa
B'bB Bp'b'3Ka C H3B'bRpe.ll.IIll 06CT05ITeJ\CTS8no

Ilpor-parea

aa

npaaarane

sa

CAe.LI.Bam.aTa
cpuHaHcoBa rO.LI.HHaHAll

sa

nOAHTHKaTa

aa

na
"lL\.

11,

81\.

13.

B'b3SarpaJK..z:t.eHHHTa aa

nO-.lI.'bA'br rrepnozt,

K'bM ztara'ra aa H3I'OTB5IHCna HaCT05IUUUl.llOKAa.D.I1Ma BJ\H3J\a B CRAa H3MeHeHa II
,z:r.on'bJ\HeHa
Hapezrfia No 48 aa KOMHcIUfTa aa CPHHaFlCOBaaziaop 01' 20 MapT 2013 r. sa
H'3'HCICBaRl15ITa
K'bM B'b3Uarpa>K,nenmna
(I Iapczifia NQ 48). C'bBeT'bT na Al1pel<TOpliTC na
"S'bJ\I'apCKl1 cPoH.ll:sa B3eMaIlH5I.. AllCI1Ucnpe.nrrpHcJ\BCJI~[KHHe06xoJJ;IIMII.ll:ellCTBHflB.bJ3
Bp'b3Ka C npoMcHHTC 11 e rrpepafiorax
H aKTYM.H3HpM csurecrayaamara
OOAHTHKa aa
B'b3Harpa>K.ll:eHHflTaaa ,-{AeHOBCTerra CD.. Ilomrruxara sa B'b3Harpa>K.lI.eHI15ITa
6e npennoxeua
1a yTB'bp.>KJlaBaHe 01' 06W.OTO C'b6PaH.lIC Ha 8K1.U10HCpUTe na "S'bJ\I'apCKH cPOHA sa
B3eMaHlffi" A.llCI1U, xpes l3KJ\lO'-lBaHCna caMOCTOHTCJ\Ha
TOt.IKa B zraeaana pen, 06.HBeH B
noxaaara no ....J\. 115, 8.1\. 2 01' 3axoHa '1a Uy6AI1"l;{HOTOnpeztxarane 11a u.eHHR KHIDt<a.
nOJ\HTHKa sa B1>3Harpa>K,Il.CHHS:I'r8
e npne'ra aa aacezraanc na CbBeTa rra 1~I1peKTOpllTe118
"S'hJ\I'apCKH q)OH,ll;18 133eManJ[5!"A,llCHU C npOTOKOJ\01' 18.08.2020 rO.Ll11H8II C yrtrspztena
01' PC.LlOBHOTO
roznuuao 06w.0 C'b6PaHHCaa axnaoaepsrre
na .lI.P)')KecTBoTo, npoaezteao na

29.09.2020

1'.

D.P)')KeCTBoTo e npHJ\Q)KHJ\O yTB'bp.LlCHaTa TIOJ\JITHKS aa
CPHHaHCOBaTa
2020 I'. H W.C51: irpnxara aa cl:HIIIatrCOB8Ta2021 r.

30.03.2021

B"b3Harpa>K.LlCHlUITa aa

I'.

rp. COCPHfl

5

Ao 06W,OTO Cb6paHJlle
Ha aKl\110Hepl1Te Ha
,,6bl1rAPCKJi1 <l>OHA 3A B3EMAHJi1f1" AACJi14

AOKllAA

3A AE~HOCTTA

HA AJi1PEKTOPA 3A BPb3KJi1 C Ji1HBECTJi1TOPJi1TE
HA "6bl1rAPCKJi1 <l>OHA 3A B3EMAHJi1f1" AACJi14 3A 2020 r.

HaCToRw,I-1ATAOKllaA e I-13rOTSeH Ha OCHOSaHI-1epasnopenoara
IIIHq,opMa41-1A aa Aei1HoCTTa Ha ,al-1peKTOpa sa SPb3KI-1 C IIIHsecnnoplilTe

Ha 41l.116r, all. 4 OT 3nnLl,K III CbAbpma
Ha ,,6bnrapcKI-1 q,OHA sa S3eMaHI1R"

M01L1, npes 2020 r.
,,5bnrapCKlil

q,OHA sa s3eMaHI'IFl" A,aCVlLl, ce nplllAbpma

Ha41110HaIlHI1R KOAeKc sa xopnoparaeao
«opnoparwaao

ynpaBlleHI-1e - npoBemAaHe

,apy>t<eCTsoTo, KaTO rapaarupa

YnpaSneHl1e
Ha A06po

no

(HKKY)

KbM

III KbM CbspeMeHHaTa

uenwre, saneraan»

1-13aw,I-1TaBa npaeara

Ha CBOl-1TeaK4110Hepl-1. Ynpaeneucxare
CTPIl1KTHO cnaaease

S

aenoea npaKTI'IKa Ha

KopnOpaTI'IBHO vnpaanexae aa nOCTlI1raHe Ha uenare

II1HTepec Ha ,aPY>I<eCTBOTo 1-1 Ha HerOBII1Te aK41110Heplil npa
6bnrapcKoTo

uenecsofipas-rocr

Ha

peWeHII1R ca B

Ha 1I131-1CKBaHII1FlTa
Ha

sasoaonarezcrso.

npes 2020 r ,alllpeKTopbT
oCbw,eCTBRBa Ae~HoCTTa

sa Bpb3KIiI C II1HBecnnoplilTe

CI-1 s HRKonKO

Ha ,,6bl1rapCKII1 q,OHA aa B3eMaHIIIA" MG1u"

OCHOSHIII HanpasneHIIIA,

cna3sai1KII1

HOpMaTII1BHaTa ypeA6a

iii

npll1H41i1nll1Teaa aotipo I(OpnOpaTIIIBHo vnpaeneaue:
./

oCbw,eCTBRBaHe Ha eq,eKTIIIBHa BPb3Ka MemAY ynpaBI-1Tel1HII1R opra«

Ha ,aPvmeCTBOTO 111HerOBIi!Te

aKLIlilOHep'" '" 1ll1L\aTa, npOABIIIIli.1 IIIHTepec Aa IIIHBeCTI1paT S L\eHHIII KHI1ma Ha APy>t<eCTBOTO,KaTO 111M
npeAOCTaBR

I-1Hq,opMaL\II1R OTHOCHO TeKYll.\OTO <pII1HaHCOBO 111 IIIKOHOMII14eCKO CbCTOAHlI1e Ha

APy>t<eCTBOTO,KaKTO 1-1BCRKa APyra IIIHq,opMa4I11Fl, Ha KOATO re I-1MaT npaeo no 3aKOH S Ka4eCTBOTO 111M

./

cnasaaae

1I13I11CKBaHI-1RTa
Ha 3nnLl,K

ny6nll14Ho npennarase

111HapeA6a

N2 2 OT 1709.2003

Ha L\eHHI-1KHII1>t<a11pasxpasaaero

r Ha KCI>Hsa npOCneKTII1Te npa

Ha I1Hq,opMaL\IIIR OT ny61l114HIIITe APy>t<eCTBa

11APyrl1Te eMI-1TeHTI-1Ha l\eHHII1 KHI1ma;
./

npeACTaBRHe B CpOK Ha CbOT8eTHI-1Te YBeAOMlleHII1R, OT4eTI-1 11 ny61lll1Ka4111i1Ha ,,6bllrapcKIi!

q,OHA sa

83eMaHI1R" A,aCVlLl, 33 Cb611TI-1A,cny41111l111
ce npes 1i13MIiIHallaTa rOAIIIHa;
./

npeACTaSRHe

Ha axrvanaa

6bnrapCKa q,OHAOBa 60pca,

I1Hq,opMaL\IiIR ripen IIIHCTI-1TY41111-1
KaTO KOMI-1CIIIRsa q,IiIHaHCOB HaA30p,
LleHTpaneH Aen03111Tap M, KaKTO III Ha 06ll.\eCTseHOCTTa.

1

3a.o.bllJt<eHllleTO

cneuaanasapaaara

sa

pa3KpIIIBaHe

Ha

IIIHcj>OpMau,IIIR ripen

0611.\eCTBeHOCna

IIIHcj>OpMau,1II0HH8Me.o.lIIR V1HBeCTOp.5r AIJ, III xpea

IIIH<j>OpMau,IIIRH8 IIIHTepHeT CTP8HIIIU,8T3 Ha .[\pYJt<eCTBOTO -

npenocraaeaa

ce

OCbl1.\eCTBRBa vpes

ny6JlIIIKYBaHe Ha Heo6xop,IIIMaT8

www.brfundeu.Ll.RllaTaIllHcj>OpMau.IIIR.

Ha Mep,IIII11Tee B nblleH III Hepep,3KTlllpaH TeKCT.

npes 2020 r. e passpasaaa

B 3aKoHoycTaHOBeHI'ITe cpOKOBe nepI!IOAIII4Ha III asrpeuiaa IIIHcj>opMau,IIIR,

BKIl104Bal1.\a ro.o.l!IWHI!I III MeJt<.o.IIIHHIIIcj>II1HaHCOBIII
orver»

(Ha IIIH.o.IIIBlll.o.yaflHaIII Ha KOHCOlllllp,lIIpaHa 6a3a),

nOK3HaTa III MaTepIII8J11ine sa CBIIII(SaHe Ha pe.o.OSHI-1ItI 1113BbHpe.o.HIII
0611.\1!1Cb6paHIIIR Ha aKu,IIIOHepItlTe,
npOTOKOJlIIIOTCbOTseTHIilTecb6p8HIIIR IIIzipvra pervnapaua IIIHcj>opMaLJ,IIIR
no CMIIICbfla H8 3nnLl.K.
Cna38a~KItI npaBlIIllaTa 3a p,06po KopnopaTIIIBHo ynpaBJleHllle 3a OClllrypABaHeTO Ha np03pa4HOCT B
.o.e~HocTTa Ha .o.pYJt<eCTBoToItI C ornen

ocnrvpaeaue Ha 6bP38, T04Ha III .o.OCTOBepHaItIHcj>opMaLJ,I!IA,KaTO

IJ,ltIpeKTOp 38 Spb3KIII C IIIHBeCTIIIToplIITe nOMbpJt<8M
nporoxonn
ce

OT 3aCe.o.aHI!IAHa

BOART

CIJ.,

8KTYallHI!I .o.8HHIII

MaTepIII8m1 aa ItI nporoxonn

3aKoHoltl3111cKyeMItITe peracrpu:

Peracrsp

aa

Hap,30p, 6bJlfapCKa
npenocraseaera

cj>oH.o.osa 60pca

AOKYMeHH1 Ha IJ,pYJt<eCTBOTO:

OT OCA, cj>IIIHaHCOBI!I
OT4eTItIIII.o.p. B Ta3111
Bpb3Ka
1113npal1.\aHeB 3aKoHOYCTaHoBeHIIIA CpOK H8

MaTeplllaJlItITe sa CBIIIKaHO0611.\0Cb6p8Hllle .0.0 B0141{1IIaKLJ,IIIOHeplII,noncxana
aa 113npal1.\aHeHa BCIII4KItIHe06xo.o.IIIMI!I orvera

1-1

p,a ce 3an03HaRT C TRX;Perncrsp

11YBep,OMlleHIIIA H8 .o.pYJt<eCTBOTO
.0.0 KOMIIICIIIRTano cj>IIIHaHcoB

III Ll.eHTpalleH p,en03I11Tap; Perucrsp

sa nocrsnwiare

IIICKaHVlRIII

VlHcj>opMau,Ii1RSbB SPb3Ka C 0611.\lATeCb6paHIAR Ha IJ,pYJt<eCTSOTO;
Perucrsp aa Flporoxonwre

OT3aCep,aHIAATaHa CbBeTa Ha p,lIIpeKToplllTe H8 IJ,pyJt<eCTBOTO.
Cl>liIHaHCOBIATe
O'f\leTIII S nblleH KOMnlleKT ca Ha oasnonosceuae
nepuon.

HRMa HaJlOJt<eHIIICaHKLJ,1II1II
sa HeHaBpeMeHHO npezicraeane

Ha aKLJ,IIIOHepIllTeKbM scexa OT4eTeH
Ha OT4eTIIITe III p,pynne

MaTepl1aJlIII 8

IIIHCTL1TYLJ,IAIilTe
npe.o.SIIIp,eHIIIB 38KOH8, KaKTOIII sa Ka4eCT80TO III Cb.o.bpJt<aHllleTOHClp,oKYMeHHne.
npe3 2020 r. e npoeezieao
npoeeneuo

Ha 29.09.2020

1113npaTeHIII AO

cawo eAHo 0611.\0 cb6paHllle

H8 aKLJ,IIIOHepI1Te- penosao

r0p,lIIwHo,

r. B 38KOHOBolll31.1cKyeMIIIRCpOK nlllCMeHlIITe MaTepL18JlIl1sa Cb6paHlileTo

KOMneTeHTHI.ne

opraaa

IIIHcj>opMau,lIIoHHaMep,IIIR V1HsecTop.6r

AIJ.

III

ny6Jl III«vsa HI1

csoeepeweuuo

-rpes

6Rxa

CneLJ,1II8Jl1I!3111paH8T8

III Ha IIIHTepHeT CTpaHIIILJ,aTaHa IJ,PYJt<ecTsoTo - www brfund eu.

npOTOKOJla C pe3YflT8TIIITe OT fflacysaHIIIJHa no OTp,eJlHIIITeT04KIII OT p,HesHIIIR pep, Ha 0611.\OTOCb6paHlile 6e
cnosecre«

csrnacao 1A3111CKS8HIIIRTa
VIcpOKOBeTe, nOC04eHI!I B HOpM8TI1BHaTa vpentia.

Ilpes 2020r. e paaxpasaua

IIIHcj>opMaLJ,liIR
III se:

- nOflY4eHIII ysep,OMJleHVlR no 411.19, nap.l OT PerllaMeHT (EC) NQ 596/2014 OTJlIIILJ,e,TACHOCBbP38HOC
fllllu,e C PbKOBOp,HIIIQ>YHKLJ,IIIIII
38 CKlllO'leHIII C.o.el1KIIIC ClKLJ,1II1II
Ha IJ,pY)KeCT80TO, Ha OCHOBaHllle 411. 19, nap.3 OT
CbI1.\VlRPernawe-rr:

2

-

nOllYl.jeHIII

yBep,oMlleHIIIR

sa npOMflHa

Ha p,flIlOBO

Yl.jaCTII1e B ,lJ,PY}f{eCTBOTO Ha OCHOSaHII1e 'Ill.

1486

III

I.jll lOOT OT 3nn~K;
- CKlllOl.jeHIIIR

npes

2020

HaKa3aTeJlHIII

OT p,py>t<eCTBOTO 06lllllraLl,IIIOHeH
f. He

e

IIIMallO

npaeOOTHOWeHI1R

p,II1peKTOpII1Te 11 KOMneTeHTHI1Te

OpraHI1

,lJ,Py>t<eCTBOTO nOAAbp}f{a

npexpareaa

SlllCfI~l1,

Me>t<p,y

,lJ,py>t<eCTeOTO,

ebB Bpb3Ka

KOpeKTHI1

aa

p,a cnassa

OTrOBopHOCTTa

Spb3KII1

vnpaeneaae,

C

CllY}f{I-1TeJlll1

peuieuae

Ha

CII1C

CbC

CSOIitTe

,,6bnrapCKI1

npaoparer
A,IJ,

ce

Ha

Csaera

Ha

My.
aKLI,1-10Hepll1 111nOTeHLI,II1aIlHII1

CPOHp, 3B

HOpMaTII1eHa

CPOHp, sa S3eMaHI-1R"

ap,MII1HIIICTpaTIIIBHO-

II1Jlll1 I.jJleHOSe

iii OKB3SB Cbp,ei:1cTBII1e nplil Bb3HIiIKHalllil

II1HseCTIiITopIiITe

HB 3Bp,bll}f{eHIitATB

Ha ,,6bllrapCKIiI

HerOel1

C p,ei:1HocTTa

II13111CKSaHI1RTaHa p,eHCTBa~BTa

1-1JlOAJlHOCT npl1 II13nbllHeHlile

B p,eHHOCTTa

C

11111111 npll1KIlIO'lll1/H1

B3BI1MOOTHOWeHII1R

I1HBeCTIiITOpl1, KaTO rl1 II1HCPOPMII1PBcsoeapeweuxo
,lJ,I1peKTOpbT

3aeM.

ypep,6a

Ha I1HTepeCIiITe

cnasear

SbnpOCII1.

A,lJ,ClIIl..\

B3eMaHIiIR"

11 nonara Heo6xop,IiIMaTa

HOCII1
rpliI}f{a

HB ,lJ,PY}f{eCTBOTO.

npl1HLI,l1nlilTe

sa

p,06po

KopnOpaTII1SHO

a IiIMeHHO:
3a~I1Ta

Ha

npasara

npIiI3HaeBHe

Ha

Ha aKLI,IiIOHeplllTe;

npasara

3all1HTepeCOeaHII1Te

lllilLl,a

Ha

3a111
HTepeCOBaHIiITe

111 ,lJ,pY}f{eCTSOTO

JlIiILl,a

sa ocarvpaease

111 CbTpyp,HI1'leCTSO
Ha

YCT0i:1I.jll1S0

Me}f{p,y

pa3SI1TIi1e

Ha

,lJ,py>t<eCTSOTO;
ceoespeMeHHO

11 T04HO

pa3Kpli1SaHe

Ha

IiIHcpopMaLl,IIIA

no

eCII14KIII BbnpOCI1

OT p,ei:1HOCTTa Ha

,lJ,pY}f{eCTSOTO
6JlarOp,apA
nOJlli1TII1KaTa

sa

Ha 41leHOBeTe

Cseera

Ha p,lIIpeKTOpll1Te,

KOIiITO p,onpIiIHBCAT

3B oCbw,eCTSRBaHe

aa

KOpeKTHIi1 111
ecpeKTIi1BHII1 SPb3KIi1 C Ii1HSeCTIiITOpli1Te.

III npes

2021r.

Ha CSOll1Te aKLI,IIIOHepliI.
Hai:1-p,06pIiITe

Ha

iii

,lJ,pY}f{eCTSOTO

uie

npop,bll}f{Ii1

p,a npenocrasn

,lJ,ei:1HoCTTa Bpb3KIi1 C Ii1HSeCTII1TOpIiITe

CbspeMeHHIiI

npaKTIIIKIiI

S

0611aCTTa

yCbsbpweHCTBaHe.

10.052021

r

3

Ha

uie

6bp,e

rspceue

pep,OBHa
HaC04eHB
Ha

Ii1 caoespeveuaa
KbM

cneaeue

Sb3MO}f{HOCTIiI

Ii1HcpopMaLl,IiIR
iii

npwiaraae

Ha

sa aenpexscuaro

