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НЕФИНАНСОВА ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

1. Кратко описание на бизнес модела на предприятието – цел, 
стратегия, организационна структура, инфраструктура, продукти, 
следвани политики по отношение на основните и спомагателните 
дейности на предприятието и други; 

Холдинг Варна АД управлява диверсифициран портфейл от инвестиции в 
търговски дружества, които предоставят на българските и чуждестранни 
потребители висококачествени продукти и услуги в сферата на туризма, 
финансите, проектантската дейност, медиите и комуникациите и 
недвижимата собственост. 

Основната сфера на дейност на Холдинг Варна АД е придобиване, 
управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни 
дружества; придобиване, управление и продажба на капиталови и дългови 
финансови инструменти и обекти на интелектуалната собственост, 
финансиране на дружества; производство на стоки и услуги; осъществяване 
на търговска, посредническа дейност.  

Групата на Холдинг Варна АД се състои от следните предприятия: 

Св.Св. Константин и Елена Холдинг АД: 

• Астера I ЕАД 
• Азалия I ЕАД 
• Тиона ЕООД 
• Карачи ЕАД 
• Сий Фортрес ЕАД 
• Боровете I ЕАД 
• Бългериън Голф Съсайъти ЕООД 
• Шабла Голф Ваклино АД 
• Консорциум Марина Балчик АД 
• Амбулатория – Медицински център за специализирана медицинска 

помощ – Аква Медика ООД 

Варна Риълтис ЕАД: 

• Черно море Прес ЕООД 
• Атлас I ЕАД 
• Джинджърс ЕООД с дъщерно дружество – Ароганс ЕООД 
• Варнакопи ЕООД 
• Астера Първа Банско ЕАД 
• М Фуд Варна ЕООД  

Баланс Елит ЕООД 

М Сат Кейбъл ЕАД: 

• Варна Телеком ЕООД 
• Инвестор БГ АД: 

o Бранд Ню Айдиъс ЕООД 
o Бранд Продакшънс ООД 
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o Инвестор Имоти Нет ООД 
o Инвестор Пулс ООД 
o Инвестор ТВ ЕООД 
o Боец.БГ ООД 
o Висш Университет по застраховане и финанси с дъщерни дружества 

Проджект къмпани 1 АД и Рубикон Проджект АД 

Медийна група Черно море ЕООД 

ТПО Варна ЦППБО ЕООД: 

• ГИС Варна АД 

Камчия АД 

Пампорово пропърти ЕООД 

Балчик Лоджистик Парк ЕАД 

УД Реал Финанс Асет Мениджмънт АД 

ИП Реал Финанс АД 

 

2. Описание на политиките, които предприятието е приело и следва 
по отношение на екологичните и социалните въпроси, включително 
дейностите, които е извършило през отчетния период и резултатите 
от тях; 

Холдинг Варна АД спазва изискванията на екологичното законодателство и 
прилага високи стандарти при организиране дейността на дъщерните 
дружества за опазване на околната среда, икономично изразходване на 
материалите и повишаване на енергийната ефективност на извършваните 
дейности и сградите. 

Групата притежава и стопанисва значителни по размер обекти за обществено 
облслужване, зелени площи и морски плажове. Направените от Групата 
разходи за озеленяване през отчетния период са на стойност над 238 хил. 
лв.  

Всяка година в пролетно почистване участват над 500 служители, които 
отработват най-малко 40 000 човекочаса в обществена дейност. През 2018 г. 
почистените зелени площи и плажни ивици са над 200 000 кв.м. Събраните и 
извозени отпадъци са над 8 тона. 

На територията на к.к. Св. Св. Константин и Елена от м. октомври 2018 г. 
тече проект по подновяване и рекултивиране на зелени площи.  

Групата е направила значителни инвестиции за предотвратяване на 
свлачищни процеси и срутвания на земни маси на територията на проект 
Алея първа, с което са намалени рисковете за здравето на хората и 
чистотата на околната среда. Изграденото противоерозионно укрепване с 
дренажни кладенци, подпорна стена, защитни мрежи, битова и дъждовна 
канализация гарантира стабилността на ската и целостта на Приморски парк 
в съставна зона 6. През отчетния период е извършено подрязване на 
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растителност по брегоукрепително съоръжение и затревяване на площи с 
цел озеленяване на територията. Извършен е и мониторинг за състоянието 
на брегоукрепителното съоръжение и канализацията за отвеждане на 
дъждовна вода. 

През отчетния период на дружествата от Групата не са съставяни АУАН и 
наказателни постановления, свързани с нарушения на екологичното 
законодателство.  

Холдинг Варна АД и дъщерните й дружества спазват изискванията на 
социалното законодателство и прилагат високи стандарти при 
осъществяването на дейността на Групата по отношение на трудово-
правните и осигурителните отношения, свързани с подбора, наемането, 
заплащането, осигуряването, спазването на разпоредбите за почивките и 
отпуски и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Персоналът се назначава съгласно изискванията на Кодекса на труда. 
Трудовите възнаграждения на работещите се изплащат редовно в 
определените срокове и размери. Осигурителните вноски се начисляват 
върху реалните трудови възнаграждения и се внасят в законово 
установените срокове.  

На работещите са осигурени работни места с безопасни условия на труд. 
Където е приложимо са осигурени и се ползват лични предпазни средства. 
Сключени са договори със служби за трудова медицина, които извършват 
периодични прегледи на персонала и оценяват условията и рисковете на 
работните места. 

Групата е предоставила на персонала ваучери за храна на стойност 446 хил. 
лв.  

През отчетния период не са допуснати трудови злополуки с трайни 
увреждания и загуба на трудоспособност. Не са констатирани нарушения от 
Инспекцията по труда и не са съставяни АУАН и наказателни постановления. 

Групата реализира политиката си за Корпоративна социална отговорност 
като подкрепя инициативи и събития, свързани със стимулиране на активния 
и здравословен начин на живот. Холдинг Варна АД и дружествата от Групата 
спонсорират масови спортни прояви като паркови и горски бягания със 
стотици участници. 

В рамките на инвестиционния проект Алея първа е изграден паркинг с 680 
паркоместа, които се ползват безплатно от гражданите и гостите на град 
Варна. Постигнато е ограничаване на замърсяването на крайбрежната алея.  

ФОНДАЦИЯ СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА 

Чрез фондация „Св.св. Константин и Елена“ се подпомагат домове за деца в 
неравностойно положение и със специални потребности. 

"Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД учреди фондация "Свети Свети 
Константин и Елена", за да подпомага чрез нея и чрез инициативата си "Арт-
Фонд", деца в неравностойно положение от домовете за деца, лишени от 
родителска грижа.  
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Основна мисия на фондация "Свети Свети Константин и Елена" е 
инициативата "Изкуството за деца в нужда!", чиято годишна кулминация е 
традиционната коледна разпродажба на картини. Всеки, който има желание 
да помогне за благородната кауза, за повече топлина и детски усмивки, 
може да се присъедини към идеята, като:  

- дари на фондацията свои или чужди произведения на изкуството;  

- откупи такива за своята колекция или направи подарък на близък.  

МИСИЯ 

Приоритетни цели, които фондация „Свети Свети Константин и Елена” ще 
осъществява са:  

- организиране, участие и подпомагане на всякакви видове дейности в 
областта на изкуството и науката, свързани с набиране на средства за 
децата в неравностойно положение;  

- подпомагане на социално слабите, инвалидите и лицата, нуждаещи се от 
грижи;  

- подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на 
децата в неравностойно положение;  

- установяване на равнопоставен диалог с общинските и държавни власти, 
насочен към решаване на проблеми от местен и национален характер, 
свързани с грижите за деца в неравностойно положение;  

- изграждане на подходяща среда за здравословен начин на живот, чрез 
обучение, комуникация, услуги и лечение;  

- въвеждане на нови методики на обучение и прилагане на нови 
информационни технологии;  

- оказване на правна, икономическа, здравна и социална помощ, чрез 
съответните специалисти на децата в неравностойно положение;  

- осъществяване на научен обмен и подпомагане на талантливи деца;  

- подпомагане и участие в изследователски и научни мероприятия; развитие 
и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, 
здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, 
технологиите, физическата култура; защита на човешките права и околната 
среда. 

Средствата ще бъдат набирани чрез:  

- организиране на изложби, арт прояви, конкурси, спектакли, концерти, 
благотворителни прояви;  

- реализация на произведения на изкуството, като получените средства се 
използват за постигане целите на фондацията;  

- подпомагане на изграждането и финансирането на центрове за обучение, 
лечение и рехабилитация на деца в неравностойно положение. 
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Фондацията предоставя всяка година стипендии за български студенти, 
обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми в български 
университети по специалностите Туризъм и Спа, уелнес и рекреация. 

 

3. Целите, рисковете и задачите, които предстоят по отношение на 
екологичните и социалните политики, включително описание на 
такива дейности, които биха довели до неблагоприятно въздействие 
върху екологията, служителите или други социални въпроси. 

Целите по отношение на екологичната политика са: 

• прилагане на високи екологични стандарти и спазване на 
разпоредбите на екологичното законодателство при осъществяването 
на дейността на Групата; 

• запазване и поддържане на зелените площи в обектите, притежавани и 
стопанисвани от Групата; 

• поддържане на необходимата чистота в прилежащите терени на 
обектите, стопанисвани от Групата за осигуряване на по-ниски нива на 
запрашеност на въздуха; 

• недопускане на замърсяване на прилежащите терени, морските 
плажове и акваторията в резултат от дейността на Групата. 

Рисковете за отношение на екологичната политика са: 

• недостатъчни публични инвестиции и разходи за опазване на околната 
среда; 

• недостатъчен контрол на замърсяването на околната среда. 

Целите по отношение на социалната политика са: 

• спазване изискванията на социалното законодателство и прилагане 
високи стандарти при осъществяването на дейността на Групата по 
отношение на трудово-правните и осигурителните отношения, 
свързани с подбора, наемането, заплащането, осигуряването, 
спазването на разпоредбите за почивките и отпуски и осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд; 

• недопускане на трудови злополуки на работното място; 
• подобряване на здравословните и безопасни условия на труд; 
• продължаване и разширяване на дейностите по КСО. 

 

4. Описание на основните показатели за резултатите от дейностите, 
свързани с екологичните и социалните въпроси. 

Показатели, свързани с екологичната политика: 

• Разходи за поддържане на зелените площи; 
• Инвестиции за изграждане на екологична инфраструктура; 
• Разходи за поддържане на морски плажове; 
• Инициативи за поддържане на зелените площи и чистотата; 
• Допуснати нарушения на екологичното законодателство; 
• Наложени санкции за нарушение на екологичното законодателство. 
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Показатели, свързани със социалната политика: 

• Предоставени средства за домове за деца в неравностойно положение 
• Предоставени стипендии 
• Средства за предоставени стипендии 
• Предоставени средства за стимулиране на активен и здравословен 

начин на живот 
• Предоставени ваучери за храна 

 

            
       Управителен съвет: 

       Ивелина Кънчева-Шабан  

       Милчо Близнаков  

       Златимир Жечев 
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