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МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ  
 

ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
 

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, 
 

НАСРОЧЕНО ЗА 30.06.2017 Г. 
 
 

І. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ: 
 

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. – (проекторешение – 
Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.); 

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното 
одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. (проекторешение – Общото 
събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за 
извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.); 

3. Приемане на доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г. 
(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на управителния съвет за 
дейността на дружеството през 2016 г.); 

4. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г. – 
(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет 
на дружеството за 2016 г.); 

5. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното 
одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г. (проекторешение – 
Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие 
за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2016 г.); 

6. Приемане на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на 
дружеството през 2016 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема 
консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 
г.); 

7. Одобряване на предложението на управителния съвет за разпределение на печалбата от 
дейността на дружеството през 2016 г. (проекторешение – Нетната печалба от дейността на 
дружеството през 2016 г. е в размер на 2 308 685,37 (два милиона триста и осем хиляди 
шестстотин осемдесет и пет и 0,37) лева. Приблизително 69,9 % (шестдесет и девет цяло и 
девет десети процента) от нетната печалба в размер на 1 613 450,00 (един милион 
шестстотин и тринадесет хиляди четиристотин и петдесет) лева се разпределят като 
брутен дивидент между акционерите, като брутният дивидент за една акция е в размер на 0,01 
лева за акция. Дивидентните плащания ще се извършат в срок от 3 (три) месеца след датата на 
одобрение от Общото събрание на акционерите на решението за разпределение на дивидент, 
освен ако акционерите гласуват друг срок за плащане. Останалата част от нетната печалба в 
размер на 695 235,37 (шестстотин деветдесет и пет хиляди двеста тридесет и пет и 0,37) лева 
да бъдат отнесени към неразпределени печалби от минали години); 

8. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2017 г. 
(проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско 
предприятие на дружеството за 2017 г. “Ейч Ел Би България” ООД, ЕИК 121871342.); 

9. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и членовете на 
управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2016 г. – (проекторешение – 
Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет и 
членовете на управителния съвет на „Еврохолд България“ АД за дейността им през 2016 г.); 

10. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2016 г. 
(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на 
директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.); 

11. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2016 г. (проекторешение – 
Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2016 
г.); 
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12. Избор на нов одитен комитет на дружеството. (проекторешение – Общото събрание на 
акционерите избира нов одитен комитет на дружеството за срок от 3 (три) години в състав 
Димитър Стоянов Димитров, ЕГН 7011249066, Иван Георгиев Мънков, ЕГН 6902087240, Росица 
Михайлова Пенчева, ЕГН 7010206270.) 

13. Приемане на статута на одитния комитет на дружеството по смисъла на чл. 107, ал. 7 от 
Закона за независимия финансов одит. (проекторешение – Общото събрание на акционерите 
приема статута на одитния комитет на дружеството по смисъла на чл. 107, ал. 7 от Закона за 
независимия финансов одит.); 

14. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2016 г. 
съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията 
(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на 
политиката за възнагражденията през 2016 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 
2013 г. за изискванията към възнагражденията); 

15. Приемане на решение за овластяване на управителния съвет и лицата, които управляват и 
представляват „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, 
ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от 
управителния съвет на публичното дружество. Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД 
БЪЛГАРИЯ” АД на анекс № 3 към Договор от 30.06.2010 г. за залог на безналични ценни книжа, 
изменен и допълнен с Анекс № 1 от 08.10.2012 г. и Анекс № 2 от 20.10.2015 г. към него, подписани 
между „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД и „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД с цел обезпечение на 
всички вземания на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД от дъщерно дружество на „ЕВРОХОЛД 
БЪЛГАРИЯ” АД, а именно от „АВТО ЮНИОН” АД, действащо като съдлъжник, и от кредитополучателя 
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД, произтичащи от Договор за банков кредит № 000CL-L-000048/ 30.06.2010 
г. и всички последващи анекси към него, сключени между „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, 
„АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД и „АВТО ЮНИОН” АД, при нов максимален размер на кредита между 2 
000 000 евро и 2 500 000 евро и комисионна в размер на 0.4 % на тримесечие върху размера на 
всички издадени банкови гаранции и всички други условия, съгласно цитирания Договор за кредит и 
всички анекси към него, при запазване на същия предмет на първоначалния Договор за залог на 
безналични ценни книжа, а именно залог върху притежавани от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД 
14 099 999 броя безналични акции, всяка с номинал 1 лев, от капитала на „ЕВРО-ФИНАНС” АД, ЕИК 
831136740, при страни по Договора за залог на безналични ценни книжа „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД 
(залогодател) и „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД (банка кредитор). (проекторешение - Общото 
събрание на акционерите приема решение за овластяване на управителния съвет и лицата, 
които управляват и представляват “ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, да сключат сделка на обща 
стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, 
съгласно мотивиран доклад, изготвен от управителния съвет на публичното дружество. 
Предмет на сделката е сключване от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД на анекс № 3 към Договор от 
30.06.2010 г. за залог на безналични ценни книжа, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 08.10.2012 г. 
и Анекс № 2 от 20.10.2015 г. към него, подписани между „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД и „ПЪРВА 
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД с цел обезпечение на всички вземания на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА 
БАНКА” АД от дъщерно дружество на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, а именно от „АВТО ЮНИОН” АД, 
действащо като съдлъжник, и от кредитополучателя „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД, произтичащи 
от Договор за банков кредит № 000CL-L-000048/30.06.2010 г. и всички последващи анекси към него, 
сключени между „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ” АД и „АВТО ЮНИОН” 
АД, при нов максимален размер на кредита между 2 000 000 евро и 2 500 000 евро и комисионна в 
размер на 0.4 % на тримесечие върху размера на всички издадени банкови гаранции и всички други 
условия, съгласно цитирания Договор за кредит и всички анекси към него, при запазване на същия 
предмет на първоначалния Договор за залог на безналични ценни книжа, а именно залог върху 
притежавани от „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД 14 099 999 броя безналични акции, всяка с номинал 1 
лев, от капитала на „ЕВРО-ФИНАНС” АД, ЕИК 831136740, при страни по Договора за залог на 
безналични ценни книжа „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД (залогодател) и „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА 
БАНКА” АД (банка кредитор)); 

16. Промени в Надзорния съвет на „Еврохолд България” АД. (проекторешение - Общото 
събрание на акционерите освобождава члена на Надзорния съвет Разван Стефан Лефтер и на 
негово място избира Кустаа Лаури Айма.) 
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ІІ. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
 
1. Покана за провеждане на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД; 
2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите; 
3. Протокол от заседание на Управителния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД за свикване на 
извънредно Общо събрание на акционерите; 
4. Годишен финансов отчет за 2016 г. на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД с одиторски доклад. 
5. Доклад на управителния съвет за дейността на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД през 2016 г. 
6. Консолидиран годишен финансов отчет за 2016 г. на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД с 
одиторски доклад. 
7. Консолидиран доклад на управителния съвет за дейността на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД 
през 2016 г. 
8. Отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.; 
9. Отчета на одитния комитет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД за 2016 г.; 
10. Предложение на председателя на Управителния съвет за състав на одитния комитет, 
дипломи за висше образование и декларации по чл. 107 от ЗНФО на кандидатите за членове 
на одитния комитет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД; 
11. Проект на статут на одитния комитет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД; 
12. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията през 2016 г.; 
13. Мотивиран доклад на Управителния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД по отношение на 
сделкaтa по т. 15 от дневния ред на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД 
БЪЛГАРИЯ” АД; 
14. Оценка по чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК и сертификати на оценителя; 
15. Информация за член на Надзорния съвет, свидетелство за съдимост и декларация по чл. 
116а от ЗППЦК.  

 
19.05.2017 г. 

 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:    ПРОКУРИСТ: 

 
 
 _________________     ________________ 

АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ     ХРИСТО ЛЮБОМИРОВ СТОЕВ 



 
Образец 

П Ъ Л Н О М О Щ Н О* 
 
 

Долуподписаният/ата ……………………………………………….., гражданин на …………………………………, с 
ЕГН/ЛНЧ …………………………………., с л. к. № …………………………………, изд. на ……………………….., с постоянен адрес : 
……………………………………………., в качеството си на ………………………………………. 
(данни за представляваното ФЛ/ЮЛ), притежаващ/а/о към ………………… (ден, месец, година – датата в 
поканата до акционерите за Общото събрание) ………………………………………. броя (описание на акциите) акции 
с право на глас от капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията, с ЕИК 175187337, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Искър”, бул. 
„Христофор Колумб” №43, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал. 1 от Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото 
 

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М: 
 

……………………………………………………………….. (трите имена), ЕГН/ЛНЧ ……………………………, с лична карта 
№…………………………………, издадена на ……………………………… от МВР – гр. ……………………………………, с адрес: 
……………………………………………………………………............…………… 
ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ……………………………………………………………….. на годишно/ извънредното заседание на Общото 
събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, което ще се проведе на ………………… (ден, месец, 
година от ……………. часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 43, ет.1, заседателна зала и да гласува с всички 
притежавани от ………………………………………………………………………………………………… акции по въпросите от дневния 
ред, съгласно указания по – долу начин, а именно: 
 
І. ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната 
покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 от ТЗ, във вр. с чл. 115, ал. 4 
от ЗППЦК или 223а от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК): 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
ІІ. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 
(съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 или 
223а от Търговския закон): 
 
………………………………………………………………… 
 
ІІІ. НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИКА ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО 
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ: 
 
Ако не бъде уточнен начина на гласуване от пълномощника по всяка точка от дневния ред, се посочва, че 
пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (по свое усмотрение да 
реши дали да гласува „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”) по всички проекторешения на самото заседание 
на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД. 
 
Посочва се дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на 
чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 от ТЗ, както и относно начина на 
гласуване от пълномощника в случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ. 
 
Дата: ……………………………………  ЗА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ:  
          (……………………..) 
 
 
*Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа. 















 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ 

ПРЕД  ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

НА ЕВРОХОЛД  БЪЛГАРИЯ АД 

Юни 2017 г. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Доклад на директора за връзки с инвеститорите 
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Уважаеми акционери,  
 
В своята дейност Еврохолд България АД се стреми стриктно да прилага 

Международно признатите стандарти за добро корпоративно управление с 
цел защита правата на своите акционери и инвеститори. Това обуславя 

необходимостта от своевременно разкриване на точна и пълна информация в 
определени от закона вид и срокове.  
 

Основните цели на директора за връзки с инвеститорите са осъществяване 
на ефективна комуникация между Еврохолд България и неговите акционери, 

трети заинтересовани лица /търговски партньори, кредитори на компанията, 
потенциални инвеститори/, регулаторните органи, фондовата борса и 
Централен депозитар, както и оказване на съдействие на компанията при 

спазване на задълженията му като публично дружество. В изпълнение на 
тези цели дейността през 2016 година бе насочена към: 

 
 Изпълнение на Програма за прилагане на международно 

признатите стандарти за добро корпоративно управление 
 
Програмата е разработена на основание разпоредбите на Закона за публично 

предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Етичния кодекс на директорите за 
връзки с инвеститорите. Урежда основните насоки и принципи на доброто 

корпоративно управление на Еврохолд България в съответствие с 
международно признатите практики в областта и при спазване на 
разпоредбите на българските законови и подзаконови нормативни актове. 

 
 Поддържане на актуална информация на интернет страницата на 

компанията 
 

Актуалността на информацията на сайта на дружеството се поддържа 

непрекъснато като се отразяват настъпилите промени своевременно. 
Приоритетно се актуализира и/или добавя такава  в секциите, съдържащи 

информация за инвеститорите – Новини, Финансова информация, Борсова 
информация, Общи събрания, като това се случва едновременно с 
оповестяването на съответната новина.  

 
Страницата е изготвена в изпълнение на програмата за добро корпоративно 

управление и цели по-добра и гъвкава комуникация между Еврохолд 
България и инвеститорите, бизнес партньорите, регулаторните органи и 
всички заинтересовани лица. В изпълнение на принципите за публичност, 

прозрачност и равнопоставеност на акционерите, информацията  в сайта се 
предоставя на български и английски език.  

 
Уебсайтът на Еврохолд България съдържа пълна и точна информация във 
връзка с дейността на компанията. Там можете да се запознаете с 

проспектите за публично предлагане на ценни книжа, с устава на 
дружеството, с текущите инвестиционни проекти, можете да разгледате 

годишните финансови отчети, както и програмата за добро корпоративно 
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управление за съответната година. Всички събития, които се случват, се 

отразяват своевременно в секцията Новини в сайта на Еврохолд България. 
 

 
 
 Разкриване на информация от Еврохолд България АД като публично 

дружество 
 

През изминалата 2016 година Еврохолд България предоставяше цялата 
изискуема от закона  информация на Комисията за финансов надзор, 
Българска фондова борса и Централен депозитар, едновременно и на 

обществеността, оповестена чрез медиите. Информацията се публикува на 
сайтовете на КФН (E-register) и БФБ (X3News).  

 
Съгласно изискванията на закона, поканите за свикване на заседания на 
Общото събрание на акционерите са изпращани в КФН, БФБ и Централен 

депозитар и са вписвани в Търговски регистър. 
 

Финансовите отчети на дружеството – междинни и годишни, са предавани в 
срок, със съдържание и по начин, отговарящи на изискванията на 

действащото законодателство, както и на указанията на КФН. Те са достъпни 
и на сайта на дружеството.  
 

Във връзка с осъщественото двойно листване на акциите на Еврохолд 
България АД в края на 2011 година на Варшавската фондова борса, 

компанията е длъжна да разкрива цялата информация, излъчена от 
компанията, едновременно и пред Комисията за финансов надзор в Полша, 
регулирания пазар за ценни книжа, както и пред полската инвестиционна 

общност. 
 

Цялата информация за компанията се изготвя и оповестява на български и 
английски език едновременно.  
 

 
 Административно обслужване на управителните органи 

 
Всички заседания на Управителния и Надзорния съвет са свиквани съгласно 
изискванията на законовите и вътрешните норми на компанията. Поканите с 

дневния ред, придружени от материали към него, са изпращани в срок до 
всички членове. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват 

надлежно. 
 
Дейности на ДВИ през 2016 година 

 
Спазвайки нормативната уредба, регламентираща дейността на публичните 

компании, устава на дружеството и етичните професионални норми, от  
позицията ми на Директор за връзки с инвеститорите мога да отбележа 
следното: 

 
 През 2016 г. Еврохолд България АД е предоставял винаги в срок 

изискваната от закона, както периодична, така и инцидентна информация 
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на регулаторните органи, на обществеността и регулирания пазар на ценни 

книжа; 
 

 Еврохолд България АД оповестява ежемесечно информация за 
реализираните резултати от автомобилното и застрахователното 
направление в икономическата група (Евроинс Иншурънс Груп и Авто 

Юнион). Тази практика ще продължи и през настоящата година. 
 

 Оповестената информация е винаги пълна и точна, предоставяна по 
достъпен за инвеститорите начин; 

 

 Извършвам необходимото, за да се уверя, че предоставяната информация 
на обществеността, КФН, БФБ-София, финансови анализатори и други 

заинтересовани лица, е вярна и е основана на принципа на 
равнопоставеност; 

 

 Съдействам и опосредствам комуникацията между заинтересованите лица 
(акционери, финансови аналитици и др.) и мениджмънта на компанията, 

така че да получат необходимата им информация своевременно; 
 

 Контактът с Директора за връзки с инвеститорите се осъществява лесно 
чрез публично достъпния електронен адрес и телефон. 

 

 
 

Перспективи и мерки за подобряване на координацията и контактите 
с акционерите за 2017 г. 
 

 
През 2017 г. дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към:  

 
 
 Усъвършенстване на възприетите практики и принципи, както и цялостния 

й мониторинг и анализ;  
 

 
 Подобряване на комуникационните канали с цел улесняване връзката с 

акционерите, институциите и бизнес партньорите на компанията. 

 
 

В изпълнение на задълженията ми на директор за връзки с инвеститорите 
спазвам етичните норми и професионални стандарти като се стремя 
цялостната ми дейност да е подчинена на отговорността към инвеститорите 

на Еврохолд България АД и към инвестиционната общност като цяло.  
 

 
 
 

     
     

   Милена Стоянова, 
   Директор за връзки с инвеститорите 
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Д О К Л А Д 
 

на 
 

ОДИТНИЯ КОМИТЕТ на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД 
 

за дейността му през 2016 година 
 

 
 

Одитният комитет на „Еврохолд България” АД е избран от Общото събрание 
на акционерите на дружеството на 26. 05. 2009 г. В състава му за мандат в срок от 3 
години влизат следните трима члена: Димитър Стоянов Димитров, Иван Георгиев 
Мънков, Милена Василиева Аврамова. С решение на общото събрание, считано от 
26. 05. 2012 г. членовете на Одитния комитет са избрани за нов мандат със срок от 5 
години. 
 

Съгласно чл. 40л от Закона на независимия финансов одит (отм., ДВ бр. 95 от 
29.11.2016 г.), Одитният комитет следва ежегодно при приемането на годишния 
финансов отчет на дружеството да отчита дейността си пред Общото събрание на 
акционерите. Настоящият доклад е изготвен и се представя на акционерите на 
Еврохолд България АД заедно с всички други материали, във връзка с 
предстоящото редовно заседание на Общото събрание на акционерите на 
дружеството за приемането на годишните некосолидиран и консолидиран 
финансови отчети за 2016 г. 
 

В съотвествие с разпоредбите на ЗНФО (отм., ДВ бр. 95 от 29.11.2016 г.), 
Одитният комитет на Еврохолд България АД има следните функции:  
 

 Наблюдава процесите по финансово отчитане в дружеството; 

 Наблюдава ефективността на системата на вътрешен контрол; 

 Наблюдава системата за управление на рисковете; 

 Наблюдава независимия финансов одит; 

 Извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на 
дружеството в съотвесствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на 
професионалните счетоводители, включително предоставянето на 
допълнителни услуги от регистрирания одитор. 

 
Целта на Одитния комитет е при изпълнението на тези негови функции да 

подпомага ръководството на „Еврохолд България” АД при изпълнение на 
задълженията му за целостта на финансовите отчети, оценяването на ефективността 
и обективността на вътрешните одитори. 
 

Одитният комитет, заедно с членове на Управителния съвет, вътрешни и 
външни одитори, в рамките на дейността си през настоящата година, прегледа 
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финансовите документи на дружеството, включително годишния индивидуален и 
консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. Комитетът акцентира върху 
безпристрастното им представяне и справедливото преценяване на факторите и 
целесъобразността на важни счетоводни политики, използвани при изготвянето им. 

 
Въз основа на получената първична информация, професионални анализи и 

проведените дискусии и в строго съответствие с изискванията на Закона за 
независимия  финансов одит и на Закона за публично предлагане на ценни книжа, 
Одитният комитет на „Еврохолд България” АД направи следните констатации за 
дейността на дружеството през 2016 година: 

 
1. Процеси по финансово отчитане в дружеството и ефективност на 

системите за вътрешен контрол 
 

През 2016 г. ръководството на дружеството е прилагало последователно 
адекватна счетоводна политика и непосредствено е контролирало процесите по 
финансово отчитане в предприятието. Финансовите отчети са изготвени в 
съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. Предоставената 
информация във финансовите отчети е уместна и надеждна, спазени са принципите 
за разбираемост и сравнимост. Финансовите отчети съдържат пълен комплект от 
необходимите елементи, както и бележки, допълнителна информация и 
обяснителни материали, които са неразделна част от финансовите отчети. 

 
            В съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни 
книжа, са изготвяни и представяни от „Еврохолд България” АД на Комисията за 
финансов надзор и на регулирания фондов пазар през 2016 г. неконсолидирани и 
консолидирани финансови отчети. 
 

Осъществяването на ефективен вътрешен контрол е бил един от основните 
приоритети в работата на ръководството на дружеството през 2016 г. Наред с 
редовното изготвяне на финансови отчети и анализиране на финансовите 
резултати, са извършвани редовни и извънредни финансови ревизии на отделните 
дружества в групата на „Еврохолд България” АД. 

 
Предприети са действия за оптимизиране своевременното изготвяне на 

индивидуалните отчети на дружествата от холдинга. 
 

На основание изложеното, Одитният комитет констатира, че се осъществяват 
законосъобразни и контролирани процеси по финансово отчитане. Финансовите 
документи, включително годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет 
на дружеството за 2016 г., са представени безпристрастно и справедливо значимите 
счетоводни политики, прилагани от групата на Еврохолд. 
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2. Ефективност на системите за управление на рисковете 
 

През 2016 г. ръководството на „Еврохолд България” АД е осъществявало 
ефективно управление на рисковете чрез тяхното индетифициране, прогнозиране и 
контролиране и предприемане на превантивни и коригиращи действия. Подробно 
описание на застрахователния, финансовия, лихвения и пазарния риск и мерките за 
ограничаване на влиянието им се съдържа в годишния доклад на Управителния 
съвет на дружеството за неговата дейност през 2016 г. Констатациите и очакванията 
за вероятно бъдещо развитие на дружеството в този доклад са съгласувани с 
Одитния комитет. Дейността на Одитния комитет съвместно с ръководните органи 
на дружеството е изцяло насочена към оптимално осигуряване на ефективността на 
системите за управление на рисковете в дружеството. 
 

3. Наблюдаване на независимия финансов одит и преглед на 
независимостта на регистрирания одитор на „Еврохолд България” АД 

 
Одитният комитет извърши и годишния си преглед на независимостта, 

ефективността и обективността на външния одитор, оценка на одиторската фирма и 
одиторските екипи. На основание този преглед Одитният комитет прие, че одитната 
услуга, предоставена от специализирано одиторско предприятие „БДО България” 
ООД, ЕИК 831255576, е квалифицирана и е осъществена цялостна проверка на 
дейността на дружеството.  

 
С оглед на това Одитният комитет приема, „БДО България” ООД, че в 

качеството си на регистриран за 2016 г. одитор на „Еврохолд България” АД е 
действало независимо и в пълно съответствие с изискванията на закона и Етичния 
кодекс на професионалните счетоводители, включително и при предоставянето на 
допълнителни услуги от регистрирания одитор. 
 

В съответствие с разпоредбите на чл. 40н на Закона за независимия 
финансов одит (отм., ДВ бр. 95 от 29.11.2016 г.), специализираното независимо 
одиторско предприятие „БДО България” ООД, в качеството му на независим 
регистриран одитор на „Еврохолд България” АД представи декларация за своята 
независимост от одитираното предприятие пред Одитния комитет, информира 
Одитния комитет, че не е предоставило други услуги на одитираното предприятие 
извън одита за 2016 г. и обсъди с Одитния комитет на „Еврохолд България” АД 
заплахите за тяхната независимост и предпазните мерки, приложени за смекчаване 
на тези заплахи съгласно документираното от регистрираните одитори в 
изпълнение на чл. 28, ал. 3 и 4 от Закона за независимия финансов одит (отм., ДВ 
бр. 95 от 29.11.2016 г.). 
 

В дейността си през 2016 г. Одитният комитет получи пълно съдействие от 
Управителния съвет на дружеството, от главния счетоводител и финансовия 
директор. 
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Одитният комитет не е получавал сигнали за нередности в дейността на 
дружеството. 

 
Одитният комитет, като взе под внимание разпоредбата на чл. 65 от Закона 

за независимия финансов одит (oбн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.) относно принципа 
на назначаване и ротация на регистрираните одитори и на основание чл. 108, ал. 6 
от ЗНФО (oбн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.) прави препоръка до Управителния съвет и 
Общото събрание на акционерите за регистиран одитор на „Еврохолд България” АД 
за отчетната 2017 г. да бъде избрано одиторско дружество Ейч Ел Би България” 
ООД, ЕИК 121871342. 
 

Настоящият доклад бе приет единодушно на заседание на Одитния комитет 
на „Еврохолд България” АД, проведено на 17 май 2017 г. 
 
 

ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ: 
 
 

1. Димитър Стоянов Димитров                                   _________ 
 
 
2. Иван Георгиев Мънков                                            _________ 
 

 
3. Милена Василева Аврамова                                    _________ 







ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по чл. 107, ал. 4 и 5 от Закона за независимия финансов одит 
 
 
 

Долуподписаният, ИВАН ГЕОРГИЕВ МЪНКОВ, в качеството ми на кандидат за член на 
одитния комитет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по 
вписванията, ЕИК 175187337, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор 
Колумб” № 43, последното предприятие от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 22, буква „а” 
от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, с настоящата  

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 
1. не съм член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или 

служител на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД; 
2. не съм лице, което е в трайни търговски отношения с „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД; 
3. не съм член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 

2; 
4. не съм свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на „ЕВРОХОЛД 

БЪЛГАРИЯ” АД. 
 
Известна ми е отговорността, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на 

Република България за деклариране на неверни данни 
 
 

26.05.2017 г. 
Гр. София 
 
 
ДЕКЛАРАТОР: 
 
 
_____________________ 
ИВАН ГЕОРГИЕВ МЪНКОВ 











DECLARATION 
 

under Art. 107, para. 2 and 6 of the Independent Financial Audit Act 
 
 
 

 The undersigned, DIMITAR STOYANOV DIMITROV, in my capacity of candidate-member of the 
Audit Committee of “EUROHOLD BULGARIA” AD, registered with the Commercial Register at the Registry 
Agency, UIC 175187337, with seat and registered address at Christopher Columbus Blvd., 43, 1592, Sofia, 
Bulgaria, nomineed pursuant to Art. 107, para. 2, second sentence, the latter being a public-interest 
entity within the meaning of § 1, point 22, letter “a” of the Additional Provisions of the Accountancy Act, 
hereby 
 

DECLARE: 
 

 1. I am not a member of a management body, neither an employee of “EUROHOLD BULGARIA” 
AD, but I am a member of the supervisory body of “EUROHOLD BULGARIA” AD; 
 2. I am not a person engaged in sustainable trade relations with “EUROHOLD BULGARIA” AD; 
 3. I am not a member of a management or supervisory body, procurator or employee of an 
entity under point 2 above; 
 4. I am not a related party to any other member of the management or supervisory bodies of 
“EUROHOLD BULGARIA” AD. 
 
 I am aware of the liability in case of declaring untrue circumstances pursuant to Article 313 of the 
Criminal Code of Bulgaria. 
 
 
 
 

26.05.2017 г. 
Sofia 
 
 
DECLARER: 
 
 
_____________________ 
DIMITAR STOYANOV DIMITROV 
 









ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по чл. 107, ал. 4 и 5 от Закона за независимия финансов одит 
 
 
 

Долуподписаната, РОСИЦА МИХАЙЛОВА ПЕНЧЕВА, в качеството ми на кандидат за член на 
одитния комитет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по 
вписванията, ЕИК 175187337, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор 
Колумб” № 43, последното предприятие от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 22, буква „а” 
от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, с настоящата  

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 
1. не съм член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или 

служител на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД; 
2. не съм лице, което е в трайни търговски отношения с „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД; 
3. не съм член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 

2; 
4. не съм свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на „ЕВРОХОЛД 

БЪЛГАРИЯ” АД. 
 
Известна ми е отговорността, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс на 

Република България за деклариране на неверни данни 
 
 

26.05.2017 г. 
Гр. София 
 
 
ДЕКЛАРАТОР: 
 
 
_____________________ 
РОСИЦА МИХАЙЛОВА ПЕНЧЕВА 
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ПРОЕКТ 
 

П Р А В И Л А 
 

за дейността на Одитния комитет на 
 

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД 
 

 
Настоящите Правила регламентират дейността на Одитния комитет на  

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, дружество учредено и валидно съществуващо съгласно 
законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенцията по 
вписванията, ЕИК 175187337 (наричано по-долу за краткост „Дружеството”) и са изготвени на 
основание чл. 107 ал. 7 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО). Те определят 
функциите, правата и задълженията на Одитния комитет по отношение на финансовия одит и 
вътрешния контрол, както и взаимоотношенията му с органите на управление на 
„Дружеството”. 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. Членовете на Одитния комитет се избират по предложение на Управителния 
съвет от Общото събрание на акционерите на дружеството. 

 
Чл. 2. (1) За членове на Oдитния комитет могат да бъдат избирани лица, които 

отговарят на изискванията на Закона за независимия финансов одит.  
 
(2) За член на Одитния комитет се избира лице, което притежава образователно-

квалификационна степен „магистър“ и познания в областта, в която работи дружеството, кат 
поне един от членовете на Одитния комитет трябва да има не по-малко от 5 години 
професионален стаж в областта на счетоводството или одита. 

 
(3) Мнозинството от членовете на Одитния комитет са външни и независими от 

Дружеството. Независим член на Одитния комитет не може да е:  
1. член на Управителния съвет, изпълнителният директор или служител на Дружеството;  
2. лице, в трайни търговски отношения с Дружеството; 
3. член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице, което е в 

трайни търговски отношения с Дружеството;  
4. свързано лице с друг член на управителния орган на Дружеството.  

 
(4) Липсата на обстоятелства по ал. 3 се установява с писмена декларация, подадена 

преди датата на избора до Общото събрание от всяко номинирано лице за член на Одитния 
комитет.  

 
(5) Когато едно или повече обстоятелства по ал. 3 възникнат след избора, съответният 

член на Одитния комитет незабавно уведомява писмено Управителния съвет на Дружеството и 
прекратява изпълнението на функциите си, като на негово място на следващото Общо 
събрание се избира нов член.  

 
(6)  За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на надзорния орган 

на Дружеството или членове на управителния орган, които не са изпълнителни членове. 
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Чл. 3. (1) Одитният комитет се състои от 3 (трима) души с мандат 3 (три) години.  
 
(2) Членовете на Одитния комитет могат да бъдат преизбирани без ограничение.  

  
  (3) Членът на Одитния комитет е длъжен да изпълни поетото задължение до края на 
определения мандат. Той може да поиска да бъде сменен, като подаде писмено заявление до 
управителния орган на дружеството най-късно до вземане на решението за свикване на Общо 
събрание. 
 
  (4) Членовете на Одитния комитет имат всички права и изпълняват всички свои 
задължения и след изтичане на мандата им по ал. 1 по – горе до избора на нови членове. 
 
  Чл. 4. (1) Одитният комитет избира от своите членове Председател на комитета. 
Председателят трябва да отговаря на изискванията по чл. 2, ал. 3 от настоящия Правилник. 
 
  (2) Председателят се избира на първото заседание на Одитния комитет с обикновено 
мнозинство. 
   

II. ЗАСЕДАНИЯ 
 

Чл. 5.(1) Заседанията и работата на Одитния комитет се водят от председателя. 
 

(2) Заседанията на комитета се свикват от председателя – по негова инициатива или по 
предложение на всеки от членовете на комитета. Председателят на Одитния комитет няма 
право да откаже свикването на заседание.  
 

Чл. 6. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината членове 
на комитета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.  
 

(2) По покана от Одитния комитет на заседанията могат да присъстват компетентни 
служители на Дружеството, външните одитори или консултанти.  
 

Чл. 7. (1) Одитният комитет взема своите решения с обикновено мнозинство.  
 

(2) Одитният комитет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са 
заявили писмено съгласието си за решението и са подписали протокола.  
 

(3) За заседанията на комитета може да се води протокол, в който се отразяват дневния 
ред, взетите решения и начина на гласуване на членовете. Протоколите се подписват от всички 
присъствали на заседанието членове.  

 
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ: 

 
Чл. 8. (1) Одитният комитет има право да: 
1. изисква и получава достъп до всякаква информация и документи, необходими за 

изпълнение на неговите функции и задължения;  
2. получава сигнали от служителите и акционерите на дружеството за допуснати грешки, 

неправилни или незаконни действия, свързани с процесите на финансово отчитане в 
предприятието;  
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3. разследва всички сигнали за нередности, свързани с осъществяване на неговите 
функции и задължения, като получава съдействие от всички служители на 
предприятието;  

4. запази конфиденциалност при получаване на сигнали за докладвани и разкрити 
нередности, свързани с осъществяване на неговите функции и задължения; 

5. представя препоръки и предложения, във връзка с процеса на финансово отчитане, за 
да се гарантира ефективността на процеса. 

 
(2) Членовете на Одитния комитет имат право да: 
1. получат свободен достъп до всякаква информация и документи, необходими за 

изпълнението на възложените им функции; 
2. изискват съдействие от ръководството и служителите на Дружеството при изпълнение 

на възложените им функции; 
3. получат възнаграждение за своята работа при условия, ред и в размер, определени от 

управителния орган на Дружеството; 
4. получат от Дружеството възстановяване на разходите, направени при изпълнение на 

техните задължения; 
5. получат необходимите средства за обучение, свързано с осъществяване на техните 

функции. 
 

Чл. 9. (1) Одитният комитет има следните задължения:   
1. да наблюдава процеса на финансово отчитане; 
2. да наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за 

управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото 
отчитане в одитираното предприятие; 

3. да наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително 
неговото извършване, като взема предвид  констатациите и заключенията на Комисията 
по прилагане на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014; 

4. да проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с 
изискванията на закона; 

5. да проведе процедура за подбор на регистриран одитор и да препоръча назначаването 
му, освен ако в Дружеството не бъде създадена комисия за подбор. При избора 
Одитният комитет се ръководи от критериите за избор на одитор, съставляващи 
приложение № 1 към настоящите правила за дейността на Одитния Комитет.  

6. да уведоми Комисията, както и управителните и надзорните органи на предприятието 
за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 от ЗНФО и чл. 66, ал. 3 от ЗНФО в 7-дневен 
срок от датата на решението; 

7. да отчита дейността си пред органа по назначаване веднъж годишно заедно с 
приемането на годишния финансов отчет; 

8. да изготви и да предостави на Комисията за публичен надзор над регистрираните 
одитори в срок до 30 юни годишен доклад за дейността си; 

9. да отчете дейността си пред общото събрание на акционерите заедно с приемането на 
годишния финансов отчет. 
 

(2) Членовете на Одитния комитет имат задължение да: 
1. уведомят незабавно Одитния комитет и Управителния съвет на Дружеството за всички 

обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството и биха допринесли за 
предотвратяване на грешки, злоупотреби или измами, и които са им станали известни 
при осъществяване на техните задължения. 

2. пазят фирмената и търговската тайна на Дружеството и да не разпространяват 
сведенията и фактите, които са им станали известни при изпълнение на функциите, 

apis://Base=NARH&DocCode=41891&ToPar=Art64_Al3&Type=201/
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както и да не ги използват за свое или чуждо облагодетелстване. Това задължение те са 
длъжни да изпълняват и след като престанат да бъдат членове на Одитния комитет. 

3. не разгласяват данни за финансовото състояние на Дружеството, на свързаните му 
лица, както и на неговите контрагенти преди тяхното оповестяване по реда на закона. 

4. да наблюдават процесите по финансово отчитане;  
5. да наблюдават ефективността на системите за вътрешен контрол и на системите за 

управление на рисковете 
6. да наблюдават независимия финансов одит в предприятието;  
7. да присъстват на заседанията на комитета.  

 
IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ С  

РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР НА ДРУЖЕСТВОТО 
 

Чл. 10. Регистрираният одитор на Дружеството докладва на Одитния комитет по 
основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръща внимание на 
съществените слабости в системите за вътрешен контрол на Дружеството във връзка с процеса 
на финансово отчитане. 

 
Чл. 11.Регистрираният одитор на Дружеството представя пред Одитния комитет 

ежегодна декларация за своята независимост от Дружеството. 
 

Чл. 12. (1) Регистрираният одитор на Дружеството изготвя и представя на одитния 
комитет допълнителен доклад към доклада по чл. 59, съгласно чл. 60 от ЗНФО. 
 

(2) Допълнителните доклади по ал. 1 и 2 на чл. 60 от ЗНФО се изготвят в съответствие с 
изискванията на приложимите одиторски стандарти и разпоредбите на чл. 11 от Регламент (ЕС) 
№ 537/2014. 
 

Чл. 13. Регистрираният одитор на Дружеството обсъжда с Одитния комитет заплахите за 
неговата независимост и предпазните мерки, приложени за смекчаване на тези заплахи, 
съгласно документираното от регистрираните одитори в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ЗНФО. 
 

Чл. 14. Регистрираният одитор е длъжен да уведоми Одитния комитет, ако 
съотношението на размера на одиторското възнаграждение за всяка от последните три 
последователни години спрямо общата сума на получените възнаграждения превиши 15 на 
сто. 
 

Чл. 15. При наличие на предпоставките, визирани в чл. 14 Одитният комитет трябва 
задължително да прецени дали това е заплаха за независимостта на одитора и дали са 
необходими предпазни мерки, които да снижат нивото на заплахата.  
 

Чл. 16. (1) Одитният комитет извършва задължителен преглед и мониторинг на 
предоставяните от одитора на Дружеството услуги извън одита.  
 

(2) Регистрираният одитор не може да предоставя услуги извън одита, ако не получи 
одобрението на одитния комитет. 
 

(3) Одитният комитет одобрява предоставянето на услуги извън одита при условие, че: 
1. услугите не оказват влияние или оказват несъществено влияние, поотделно или 

общо, върху одитираните финансови отчети; 
2. оценката за влиянието върху одитираните финансови отчети е документирана и 

обяснена изчерпателно в допълнителния доклад на одитора, предоставян на Одитния комитет; 

apis://Base=NARH&DocCode=41891&ToPar=Art59&Type=201/
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3. регистрираният одитор спазва изискванията за независимост.  
 

Чл. 17. Одитният комитет е длъжен да наблюдава дали не се преминава тавана на 
одиторските възнаграждения съгласно чл. 66 от Закона за независимия финансов одит. 
 
 

V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ С 
ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО 

 
Чл. 18. Одитният комитет извършва надзор върху работата на финансовия директор на 

дружеството, както и върху другите членове на ръководството на дружеството, включени в 
процеса на финансово отчитане, когато прецени, че има индикации за влошаване на 
фирмената култура в областта на финансовото управление. 
 

Чл. 19. При изпълнение на правата и отговорностите си, Одитния комитет:  
1. информира управителния орган на Дружеството за резултатите от задължителния одит 

и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на 
финансовото отчитане, както и ролята на Одитния комитет в този процес;  

2. представя препоръки и предложения пред управителния орган при необходимост;  
3. наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за 

управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото 
отчитане в Дружеството и взаимодейства с управителните органи по отношение на 
оптимизацията на контролната система;  

4. проверява и наблюдава независимостта на регистрирания одитор, като следи, 
включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на 
Дружеството и при наличие на такива услуги, сезира управителния орган и Комисията за 
публичен надзор над регистрираните одитори;  

5. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва 
назначаването му от Общото събрание;  

6. уведомява управителните органи на Дружеството в предвидените от закона случаи;  
7. отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите на Дружеството.  

 
Чл. 20. Одитният комитет участва при оценката на рисковете за Дружеството и 

своевременно информира управителния орган на Дружеството за възникването им, както и 
предлага начини за минимизирането и избягването им. 
 

Чл. 21.Одитният комитет има пряк достъп до всички компоненти на изградената в 
Дружеството информационна система с цел проследяване на вярното отразяване на данните, 
свързани с процеса на финансовото отчитане.  

 
Чл. 22. Одитният комитет осъществява обратна връзка с контрагентите на Дружеството 

или други издатели на счетоводни документи във връзка с процеса на финансово отчитане.  
 
Чл. 23. При изпълнение на своите права и отговорности, свързани с вътрешния контрол 

и одит на Дружеството, Одитния комитет може да отправя до управителния орган на 
Дружеството предложения и препоръки относно:  

1. наличие и достатъчност на мерки за управление на риска;  
2. необходимост от създаване на нови мерки за нови критични рискове;  
3. необходимост от промяна на мерките за управление на риска, когато предприетите са 

се оказали недостатъчни;  
4. необходимост за намаляване на мерките за управление на риска, когато са ненужни;  
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5. необходимост от определяне на крайните срокове и отговорности за осъществяване на 
горните дейности. 

 
Чл. 24. Одитният комитет има право да изиска от съответните ръководни органи и лица 

в Дружеството подробна информация относно предприетите дейности за подобряване на 
плановете за вътрешен одит.  
 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1. Настоящият правилник е приет на основание чл. 107 ал. 7 от Закона за независимия 
финансов одит с решение на Управителния съвет от 22.05.2017 г. и е одобрен от Общото 
събрание на акционерите на заседание, проведено на 30.06.2017 г. 
 

§ 2. (1) Настоящият правилник за дейността на Одитния комитет на „ЕВРОХОЛД 
БЪЛГАРИЯ” АД влиза в сила на 30.06.2017г. 
 
(2) Правилникът може да бъде преразглеждан по предложение на Одитния комитет, което 
подлежи на разглеждане от Управителния съвет на дружеството и на приемане от Общото 
събрание на акционерите. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 
 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР: 
 

 Предложен одиторски подход; 
 

 Области, върху които ще се концентрира одита; 
 

 Опит в съответния бизнес отрасъл; 
 

 Използване на IT технологии; 
 

 Система за вътрешен контрол на качеството; 
 

 Предложена комуникационна стратегия 
 

 Оценки от контрол на качеството от КНРО или ИДЕС за дружеството и за всеки отделен 
одитор, партньор по одитния ангажимент; 
 

 Застрахователно покритие на одитора, като следва да се оцени дали съответства на 
изискванията, предвидени в Закона за независимия финансов одит и дали е 
съразмерно и подходящо за извършваната дейност; 
 

 Предложена цена за извършването на независимия финансов одит, като водещ 
критерий е икономически най-изгодната оферта. В цената следва да се включват и 
ориентировъчни разходи, необходими за пътувания, командировки, наемане на 
външни експерти и др.  

 
Одитният комитет след преценка на всички гореописани критерии за избор на регистриран 
одитор следва да направи обоснова препоръка, която да се ръководи от целите на одита. 
 
Обоснованата препоръка означава да се предложат минимум двама одитори, от които да 
може да се направи избор.  
 
Ако пред Одитния комитет има подадена оферта само от един одитор/одиторско дружество, 
то в този случай Одитният комитет е длъжен да потърси и други кандидати за извършването на 
одита.  
 
Ако не се явят други кандидати, то в този случай Одитният комитет е длъжен да документира 
контактите и усилията си за привличане на други одитори/одиторски дружества за поемането 
на одиторския ангажимент.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по чл. 107, ал. 4 и 5 от Закона за независимия финансов одит 
 
 
 

Долуподписаният/ - ата, [●], в качеството ми на кандидат за член на одитния комитет на 
„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 
175187337, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, 
последното предприятие от обществен интерес по смисъла на § 22, буква „а” от 
Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, с настоящата  

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 
1. не съм член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или 

служител на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД; 
2. не съм лице, което е в трайни търговски отношения с „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД; 
3. не съм член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице 

по т. 2; 
4. не съм свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на 

„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД. 
 
Известна ми е отговорността, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс 

на Република България за деклариране на неверни данни 
 
 

[●] г. 
Гр. София 
 
 
ДЕКЛАРАТОР: 
 
 
_____________________ 
[●] 



ДОКЛАД 
 

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА  
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ  

 
И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  

 
НА „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД 

 
ЗА 2016 Г. 

 
 
 
 

1. Този доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията 
за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.  
 
 2. Този доклад се представя на вниманието на общото събрание на 
акционерите на дружеството. 
 
 3. Докладът за отчетния период отразява фактическото прилагане през 2016 
г. на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на надзорния и на 
управителния съвет на дружеството, залегнали в Наредба № 48 на Комисията за 
финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. 
 

4. Политиката на възнагражденията на „Еврохолд България” АД е разработена 
от надзорния съвет на дружеството. При разработването й не са ползвани външни 
консултанти. Преди приемане на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 
20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията надзорният съвет е следил за 
прилагане на относимите нормативни разпоредби към определяне на 
възнагражденията. През 2016 г. Надзорният съвет не е правил предложения до 
общото събрание на акционерите относно промени във възнагражденията на 
членовете на надзорния и на управителния съвет на дружеството.  

 
5. Членовете на надзорния и на управителния съвет на дружеството получават 

само постоянно възнаграждение. 
 
6. Не се предвижда предоставяне на членовете на надзорния и на 

управителния съвет на дружеството на опции върху акции, акции на дружеството или 
друг вид променливо възнаграждение, поради което не са разработени и свързани с 
това критерии. 

 
7. Получаваните от членовете на надзорния и на управителния съвет 

постоянни възнаграждения са съобразени с постигнатите от дружеството 
икономически резултати през отчетния период. Постоянните възнаграждения отчитат 
стабилното състояние на дружеството в период на икономическа стагнация и 
затруднен достъп до кредитиране и запазването на перспективите за икономически 
растеж при подобряване на бизнесклимата в страната и в Европа. 

 
8. Освен получаваните постоянни възнаграждения, дружеството не прилага 

схема за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни 
възнаграждения. 

 
9. Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване на членовете на надзорния и на управителния 
съвет. 

 
10. Дружеството не изплаща променливи възнаграждения на членовете на 

надзорния и на управителния съвет, поради което не е приложима информация за 
периоди на отлагане на изплащането на такива възнаграждения. 



 

 

 

 

 
11. В договорите на членовете на надзорния и на управителния съвет не са 

предвидени обезщетения при прекратяване на договорите, поради което не е 
приложима информация за такива обезщетения. 

 
12. Дружеството не предвижда предоставяне на членовете на надзорния и на 

управителния съвет на дружеството на опции върху акции или акции на дружеството, 
поради което не е приложима информация за периода, в който акциите не могат да 
бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани. 

 
13. Дружеството не следва политика за запазване на определен брой акции 

до края на мандата на членовете на надзорния и на управителния съвет след 
изтичане на определен период.  

 
14. Информация относно договорите на членовете на надзорния и на 

управителния съвет 
 
 
 

14.1. Асен Милков Христов – Председател на надзорния съвет 
 
а. Срок на договора -  до изтичане на мандата 
 
б. Срока на предизвестие за прекратяване  - без предизвестие  
 
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай 

на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други 
плащания; 

 
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули  
за 2016 г.,изплатено от „Еврохолд България“ АД  - 14 640,00 лв.  
 
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2016 г., 

ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2016 г. - няма. 
 
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от 

лицето от дружества от същата икономическа група, вкл. и от „Старком Холдинг“АД -  
211 314.56 лв.  

 
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на 

печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма. 
 
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън 

обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения 
с него договор  - няма такива. 

 
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на 

функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова. 
 
к. Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на 

възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични 
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”. 

 
л. „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други 

дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на 
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали 
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза 
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива 
задължения 



 

 

 

 

 

14.2. Димитър Стоянов Димитров – член на надзорния съвет 

 
а. Срок на договора - до изтичане на мандата 
 
б. Срока на предизвестие за прекратяване  -  без предизвестие 
 
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай 

на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други 
плащания; 

 
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули  
за 2016 г. ,изплатено от „Еврохолд България“ АД – 7 200,00 лв.  
 
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2016 г., 

ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2016 г. - няма. 
 
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от 

лицето от дружества от същата икономическа група – 84 750.00 лв.  
 
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на 

печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма. 
 
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън 

обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения 
с него договор  - няма такива. 

 
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на 

функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова. 
 
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на 

възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични 
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”. 

 
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други 

дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на 
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали 
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза 
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива 
задължения.  

 
 
 
 
14.3. „Дар Финанс” ЕООД  - член на надзорния съвет 
 
а. Срок на договора - до изтичане на мандата, считано от 13.07.2015 г. 
 
б. Срока на предизвестие за прекратяване  -  без предизвестие 
 
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай 

на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други 
плащания; 

 
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули  
за 2016 г. ,изплатено от „Еврохолд България“ АД – няма  
 
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2016 г., 

ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2016 г. - няма. 



 

 

 

 

 
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от 

лицето от дружества от същата икономическа група – няма.  
 
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на 

печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма. 
 
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън 

обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения 
с него договор  - няма такива. 

 
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на 

функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова. 
 
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на 

възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични 
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”. 

 
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други 

дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на 
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали 
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза 
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива 
задължения.  

 
14.4. Ради Георгиев Георгиев – член на надзорния съвет  
 
а. Срок на договора - до изтичане на мандата 
 
б. Срока на предизвестие за прекратяване  -  без предизвестие 
 
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай 

на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други 
плащания; 

 
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули  
за 2016 г. ,изплатено от „Еврохолд България“ АД – няма  
 
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2016 г., 

ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2016 г. - няма. 
 
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от 

лицето от дружества от същата икономическа група – 57 600,00 лв.  
 
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на 

печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма. 
 
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън 

обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения 
с него договор  - няма такива. 

 
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на 

функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова. 
 
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на 

възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични 
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”. 

 
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други 

дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на 



 

 

 

 

„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали 
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза 
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива 
задължения.  

 
 
14.5. Разван Стефан Лефтер – член на надзорния съвет  
 
а. Срок на договора - до изтичане на мандата 
 
б. Срока на предизвестие за прекратяване  -  без предизвестие 
 
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай 

на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други 
плащания; 

 
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули  
за 2016 г. ,изплатено от „Еврохолд България“ АД – няма  
 
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2016 г., 

ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2016 г. - няма. 
 
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от 

лицето от дружества от същата икономическа група –.  
 
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на 

печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма. 
 
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън 

обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения 
с него договор  - няма такива. 

 
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на 

функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова. 
 
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на 

възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични 
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”. 

 
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други 

дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на 
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали 
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза 
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива 
задължения.  

 
 

14.6. Асен Минчев Минчев – член на управителния съвет 

 
а. Срок на договора - до изтичане на мандата. 
 
б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.  
 
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай 

на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други 
плащания; 

 
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули  
за 2016 г. ,изплатено от „Еврохолд България“ АД -  24 000.00 лв. 



 

 

 

 

 
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2016 г., 

ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2016 г. - няма. 
 
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от 

лицето от дружества от същата икономическа група – 57 600,00 лв. 
 
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на 

печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма. 
 
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън 

обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения 
с него договор  - няма такива. 

 
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на 

функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова. 
 
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на 

възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични 
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”. 

 
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други 

дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на 
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали 
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза 
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива 
задължения.  

 
 
 

14.7. Кирил Иванов Бошов – Председател на управителния 

съвет 

 
а. Срок на договора - до изтичане на мандата 
 
б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие  
 
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай 

на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други 
плащания; 

 
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули  
за 2016 г., изплатено от „Еврохолд България” АД  -   24 000,00 лв. 
 
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2016 г., 

ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2016 г. - няма. 
 
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от 

лицето от дружества от същата икономическа група – 152 414.56 лв.  
 
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на 

печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма. 
 
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън 

обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения 
с него договор  - няма такива. 

 
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на 

функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова. 



 

 

 

 

 
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на 

възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични 
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”. 

 
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други 

дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на 
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали 
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза 
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива 
задължения.  

 
 
 

14.8. Асен Емануилов Асенов – член на управителния съвет 

 
а. Срок на договора -  до изтичане на мандата 
 
б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие 
 
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай 

на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други 
плащания; 

 
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули  
за 2016 г. ,изплатено от „Еврохолд България“ АД -  12 000 лв.  
 
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2016 г., 

ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2016 г. - няма. 
 
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от 

лицето от дружества от същата икономическа група – 266 727.30 лв. 
 
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на 

печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма. 
 
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън 

обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения 
с него договор  - няма такива. 

 
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на 

функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова. 
 
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на 

възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични 
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”. 

 
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други 

дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на 
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали 
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза 
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива 
задължения.  

 
 
 

14.9. Димитър Кирилов Димитров – член на управителния съвет 

 
а. Срок на договора - до изтичане на мандата 



 

 

 

 

 
б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие. 
 
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай 

на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други 
плащания; 

 
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули 
 за 2016 г. ,изплатено от „Еврохолд България“ АД -  12 000,00 лв. 
 
 
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2016 г., 

ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2016 г. – няма.  
 
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от 

лицето от дружества от същата икономическа група -  36 000,00 лв.  
 
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на 

печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма. 
 
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън 

обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения 
с него договор  - няма такива. 

 
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на 

функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова. 
 
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на 

възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични 
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”. 

л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други 
дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на 
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали 
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза 
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива 
задължения.  

 
 
 

14.10. Велислав Милков Христов – член на управителния съвет 
 
а. Срок на договора - до изтичане на мандата 
 
б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие 
 
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай 

на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други 
плащания; 

 
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули  
за 2016 г. ,изплатено от „Еврохолд България“ АД -  няма.  
 
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2016 г., 

ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2016 г. - няма. 
 
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от 

лицето от дружества от същата икономическа група -  111 000.00 лв. 
 



 

 

 

 

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на 
печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма. 

 
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън 

обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения 
с него договор  - няма такива. 

 
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на 

функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова. 
 
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на 

възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични 
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”. 

 
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други 

дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на 
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали 
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза 
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива 
задължения.  

 
15. Членовете на надзорния и на управителния съвет на дружеството нямат 

право да получават акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за 
стимулиране въз основа на акции, поради което дружеството не представя 
информация по чл. 13, т. 15 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 
20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.  
 

16. След приемането му от общото събрание на акционерите този доклад се 
публикува на интернет страницата на публичното дружество. 

 
 
 
17.05.2017 г. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
____        

Асен Минчев 






























































































































































































