
АКТИВИ Пояснение Текуща Предходна 

година година

Сума (хил.лева) Сума (хил.лева)

 1  2

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Инвестиционни имоти 3.1.  176  176

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:  176  176

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

Предоставени аванси 3.2.  157  157

Търговски и други вземания 3.3.  76  76

Парични средства 3.4.  26  27

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:  259  260

ОБЩО АКТИВИ:  435  436

КАПИТАЛ И ПАСИВИ Текуща Предходна 

Пояснение година година

Сума (лева) Сума (лева)

 1  2

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен капитал 3.5.  650  650

Непокрита загуба ( 221) ( 195)

фонд Резервен 3.6.  1  1

Резултат от текущия период 3.7. ( 4) ( 26)

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:  426  430

Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Текущи задължения 3.8.  9  6

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:  9  6

Общо капитал и пасиви  435  436

- -

Дата: 26.04.2022 г.

Съставител: Изпълнителен директор:

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

НА "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ

КЪМ 31.03.2022



Наименование Пояснение Текуща Предходна 

година година

а  1  2

Нефинансови разходи ( 4) ( 4)

Разходи за материали и външни услуги 3.9. ( 4) ( 4)

Нетен резултат от обичайна дейност ( 4) ( 4)

Печалба/(загуба) преди данъци ( 4) ( 4)

Данъци - -

Нетна печалба/(загуба) след данъци ( 4) ( 4)

-

Дата: 26.04.2022 г.

-

Съставител: Изпълнителен директор:

ЕДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

НА "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ

КЪМ 31.03.2022

Сума (хил.лева)



Наименование Текуща година Предходна година

Парични потоци от оперативна дейност

Плащания на доставчици ( 1) ( 11)

Банкови такси и лихви по краткосрочни заеми - ( 1)

Нетен паричен поток от оперативна дейност ( 1) ( 12)

Нетен паричен поток ( 1) ( 12)

Парични средства в началото на периода  27  39

Парични средства в края на периода  26  27

- -

Дата: 26.04.2022 г.

Съставител: Изпълнителен директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

НА "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ

КЪМ 31.03.2022



Показатели Основен капитал фонд Резервен Печалба Общо

 1  2  3  4

Салдо към 31.12.2021  650  1 ( 221)  430

Нетна печалба за периода - ( 4) ( 4)

Салдо към 31.03.2022  650  1 ( 225)  426

Дата: 26.04.2022 г.

Съставител: Изпълнителен директор:

-

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ

КЪМ 31.03.2022
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“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ 

 

ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ  

КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 година  

 

1. Обща информация 

 

“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е учредено на 10.03.2005 г. и е вписано с 

Решение № 1/05.05.2005 г. на СГС в регистъра на търговските дружества по ф.д. 5209/2005 г., 

парт. № 93591, том 1225, per. I, стр. 137. Дружеството е получило лиценз от Комисията за 

финансов надзор с Решение № 118-ДСИЦ от 14 февруари 2006 г.. Съществуването на 

Дружеството не е ограничено със срок.  

Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с 

ЕИК:131423120. 

Към 31.03.2022 г. дружеството е с регистриран капитал в размер на 650 000 лв., разпределен в 

650 000 бр. обикновени, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лв. 

всяка една. 

“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е със седалище, адрес на управление, телефон, 

телефакс, e-mail , website , както следва:  

Адрес: София 1407 , район Лозенец, бул.”Черни Връх” № 67 

телефон: +359 897 88 94 93 

e-mail: dimitarc@abv.bg  

website:www.big-adsic.com  

Адресът за кореспонденция с „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е  гр. София, 

ул.”Михаил Тенев” № 12, Бизнес Център Евротур, ет.2., офис 6. 

 

Структура на капитала 

 

Към 31.03.2022 г. структурата на капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е 

следната: 

 

Акционер Брой притежавани 

акции 

Процент от капитала 

ЗК „Лев инс“ АД 300 000 46.15 % 

„Атлас“ OOД 200 000 30.77 % 

Иванка Тодорова Иванова 89 718 13.81 % 

Други – физически и юридически лица 60 281 9.27 % 

 

 

Икономическа група на емитента 

 

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е част от икономическа група, и няма 

участия в дъщерни дружества.  

 

Системата на управление на дружеството 

 

“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ се управлява и представлява от Съвет на 

директорите. Към 31.03.2022 г. СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е в 

следния състав: 

mailto:dimitarc@abv.bg
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 Ибрахим Салихов Гъралийски –Изп.директор    

 Иван Лазаров Станев – Председател на СД  

 Дойчо Динев Дойчев – независим член на СД 

 

През 2022 г. не е извършвана промяна в представителството на дружеството. 

Дружеството се представлява от изпълнителен директор Ибрахим Салихов Гъралийски.  

     През 2022 г. не е назначаван или освобождаван прокурист на “БУЛГЕРИЪН 

ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.  

 

2.Счетоводна политика 

 

2.1.База за изготвяне 

 

Годишният финансов отчет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е съставен в 

съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и 

публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от 

Европейския съюз (ЕС). Отчетната рамка „МСФО, приети от ЕС“ по същество е 

определената национална счетоводна база МСС, приета със Закона за счетоводството и 

дефинирана в т.8 от Допълнителните разпоредби“.  

Финансовият отчет е изготвен на база историческа цена с изключение на 

инвестиционните имоти, които се оценяват по справедлива стойност. 

Финансовият отчет е съставен в български лева и всички показатели са закръглени до 

най – близките хиляда български лева (хил.лв.), освен ако не е упоменато друго. 

Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет ръководството е направило 

преценка на способността на Дружеството да продължи своята дейност като действащо 

предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще. След 

извършения преглед на дейността на Дружеството Съветът на директорите очаква, че 

Дружеството ще има достатъчно финансови ресурси, за да продължи оперативната си 

дейност в близко бъдеще и продължава да прилага принципа за действащо 

предприятие при изготвянето на финансовия отчет. На база направен анализ на 

способността на Дружеството да продължи да съществува като действащо 

предприятие, ръководството не е идентифицирало факти и обстоятелства, които да 

правят принципа – предположение за действащо предприятие неприложим или да 

пораждат значителни съмнения относно неговата валидност, които да бъдат 

оповестени в този финансов отчет. Съответно, финансовият отчет е изготвен на базата 

на принципа за действащо предприятие. 

 

2.2. Промени в счетоводната политика 

Нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, които са влезли в сила от 1 януари 

2021 г. 

•  Изменения в МСФО 4 Застрахователни договори - отлагане на МСФО 9 в сила от 1  

януари 2021, приети от ЕС.   

•  Изменения в МСФО 9, МСС 39, МСФО 4, МСФО 7 и МСФО 16 Реформа на  

референтните лихвени проценти – Фаза 2 в сила от 1 януари 2021 г., приети от ЕС  

•  Изменения на МСФО 16 Лизинг: Намаления на наемите, свързани с Covid-19 след 30  

юни 2021 г., в сила от 1 април 2021 г., приет от ЕС  
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Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се прилагат 

от по-ранна дата от Дружеството 

•  Изменения в МСФО 3 Бизнес комбинации, МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, МСС  

37 Провизии, условни пасиви и условни активи, в сила от 1 януари 2022 г., приети от ЕС  

•  Годишни подобрения 2018-2020 г. в сила от 1 януари 2022 г., приети от ЕС  

•  МСФО 17 „Застрахователни договори” в сила от 1 януари 2023 г., приет от ЕС  

•  Изменения в МСС 1 Представяне на финансовите отчети: Класификация на пасивите  

като  текущи и нетекущи, в сила от 1 януари 2023 г., все още не са приети от ЕС  

•  Изменения в МСС 1 Представяне на финансовите отчети и МСФО Изявления за  

приложение 2: Оповестяване на счетоводните политики в сила от 1 януари 2023 г., все  

още не са приети от ЕС  

•  Изменения в МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни  

оценки и грешки, в сила от 1 януари 2023 г., все още не са приети от ЕС  

•  Изменения в МСС 12 Данъци върху дохода: Отсрочените данъци свързани с активи и  

пасиви, произтичащи от единични транзакции в сила от 1 януари 2023 г. все още не са  

приети от ЕС  

•  Изменения в МСФО 17 Застрахователни договори: Първоначално прилагане на МСФО  

17 и МСФО 9 – Сравнителна информация в сила от 1 януари 2023 г., все още не са  

приети от ЕС.  

 

 

2.3. Използване на приблизителни счетоводни оценки и предположения 

 

При изготвянето на този годишен финансов отчет, ръководството е направило преценки, 

приблизителни оценки и допускания, които влияят на прилагането на счетоводните политики 

на Дружеството и на отчетените суми на активите и пасивите, приходите и разходите. Реалният 

резултат може да бъде различен от тези приблизителни оценки. 

 

Приблизителните оценки и основните допускания се преразглеждат текущо. Преразглеждането 

на приблизителните оценки се признава проспективно.  

 

Информация за несигурност в допусканията и оценките, за които има значителен риск да 

доведат до съществени корекции в тази и следващите финансови години, се съдържа в бележка 

„Търговски и други вземания“. 

 

Някои от счетоводните политики и оповестявания на Дружеството изискват оценка на 

справедливи стойности за финансови и за нефинансови активи и пасиви.  

 

Когато оценява справедливата стойност на актив или пасив, Дружеството използва наблюдаеми 

данни, доколкото е възможно. Справедливите стойности се категоризират в различни нива в 

йерархията на справедливите стойности на базата на входящите данни в техниките за оценка, 

както следва: 

 

 Ниво 1: котирани цени (некоригирани) на активни пазари за сходни активи или пасиви.  

 Ниво 2: входящи данни различни от котирани цени, включени в Ниво 1, които, пряко (т.е. 

като цени) или косвено (т.е. получени от цени), са достъпни за наблюдаване за актива или 

пасива.  

 Ниво 3: входящи данни за актива или пасива, които не са базирани на наблюдаеми пазарни 

данни (ненаблюдаеми входящи данни). 
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Обичайно в своята дейност дружеството оценява справедливата стойност, като използва данни 

от Ниво 2 или Ниво 3.  

 

 

2.4.Представяне на индивидуалния финансов отчет 

Финансовият отчет е представен в съответствие c МCC 1 „Представяне на финансови 

отчети”. Дружеството приема да представя отчета за печалбата или загубата и другия 

всеобхватен доход в единен отчет. 

В отчета за финансовото състояние се представят два сравнителни периода, когато 

Дружеството: 

а) прилага счетоводна политика ретроспективно; 

б) преизчислява ретроспективно позиции във финансовия отчет; или  

в) преклаcифицира позиции във финансовия отчет 

и това има съществен ефект върху информацията в отчета за финансовото състояние към 

началото на предходния период. 

 

2.5.Функционална валута и сделки в чуждестранна валута 

Сделките в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута на Дружеството по 

официалния обменен курс към датата на сделката (обявения фиксинг на Българска народна 

банка). Печалбите и загубите от курсови разлики, които възникват при уреждането на 

тези сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута към края на 

отчетния период, се признават в печалбата или загубата. 

Непаричните позиции, оценявани по историческа цена в чуждестранна валута, се отчитат по 

обменния курс към датата на сделката (не са преоценени). Непаричните позиции, 

оценявани по справедлива стойност в чуждестранна валута, се отчитат по обменния курс 

към датата, на която е определена справедливата стойност. 

  

 2.6.Инвестиционни имоти  

 

Дружеството отчита като инвестиционни имоти земя и сгради, които се държат по-скоро за 

получаване на приходи от наем или за увеличение на капитала или и за двете, отколкото за: 

 използване при производствена дейност или административни цели 

 продажба в рамките на обичайната икономическа дейност 

 

Инвестиционните имоти се признават като актив във финансовите отчети на Дружеството само 

при условие че са изпълнени следните две изисквания: 

 вероятно е да бъдат получени бъдещи икономически изгоди от инвестиционните имоти 

 стойността на инвестиционните имоти може надеждно да бъде оценена 

 

Инвестиционните имоти се оценяват първоначално по цена на придобиване, включваща 

покупната цена и всякакви разходи, които са пряко свързани с инвестиционния имот – например 

хонорари за правни услуги, данъци по прехвърляне на имота и други разходи по сделката.  

 

След първоначалното им признаване инвестиционните имоти, се отчитат като се използва 

модела на справедливата цена.  
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Промени в справедливата цена на инвестиционните имоти или стойността на продажбата на 

инвестиционния имот се отразява на в Отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен 

доход. 

 

Дружеството отписва инвестиционните си имоти при освобождаването им или при трайното им 

изваждане от употреба, в случай че не се очакват никакви икономически изгоди от тяхното 

освобождаване. Печалбите или загубите, възникващи от изваждането им от употреба или 

освобождаването им, се признават в Отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен 

доход и се определят като разлика между нетните постъпления от продажбата или 

освобождаването и балансовата стойност на актива.  

 

 

2.7.Финансови инструменти 

Финансовите активи и пасиви се признават, когато Дружеството стане страна по 

договорни условия на финансови инструменти. 

Финансов актив се отписва, когато се загуби контрол върху договорните права, които 

съставляват финансовия актив, т.е. когато са изтекли правата за получаване на парични 

потоци или е прехвърлена значимата част от рисковете и изгодите от собствеността.  

Финансов пасив се отписва при неговото погасяване, при анулиране на сделката или при 

изтичане на давностния срок. 

При първоначално признаване на финансов актив и финансов пасив Дружеството ги 

оценява по справедлива стойност плюс разходите по транзакцията с изключение на 

финансовите активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, 

които се признават първоначално по справедлива стойност. 

Финансовите активи се признават на датата на уреждането. 

Финансовите активи и финансовите пасиви се оценяват последващо, както е посочено по- 

долу. 

 

2.7.1.Финансови активи 

С цел последващо оценяване на финансовите активи, с изключение на хеджиращите 

инструменти, те се класифицират в следните категории: 

 кредити и вземания; 

 финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата; 

 инвестиции, държани до падеж; 

 финансови активи на разположение за продажба. 

Финансовите активи се разпределят към отделните категории в зависимост от целта, с 

която са придобити. Категорията на даден финансов инструмент определя метода му на 

оценяване и дали приходите и разходите се отразяват в печалбата или загубата или в 

другия всеобхватен доход на Дружеството. Всички финансови активи с изключение на 

тези, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, подлежат на тест за 

обезценка към датата на финансовия отчет. Финансовите активи се обезценяват, когато 

съществуват обективни доказателства за това. Прилагат се различни критерии за 

определяне на загубата от обезценка в зависимост от категорията на финансовите активи, 

както е описано по-долу. 

Всички приходи и разходи, свързани с притежаването на финансови инструменти, се 

отразяват в печалбата или  загубата при  получаването им,  независимо от  това как се 

оценява балансовата стойност на финансовия актив, за който се отнасят, и се представят в 
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отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на редове „Финансови 

приходи” и „Финансови разходи“.  

 

2.7.1.1.Кредити и вземания 

Кредити и вземания, възникнали първоначално в Дружеството, са недеривативни 

финансови инструменти с фиксирани плащания, които не се търгуват на активен пазар. 

Кредитите и вземанията последващо се оценяват по амортизирана стойност, като се използва 

методът на ефективната лихва, намалена с размера на обезценката. Всяка промяна в 

стойността им се отразява в печалбата или загубата за текущия период. Парите и паричните 

еквиваленти, търговските и по-голямата част от други вземания на Дружеството спадат 

към тази категория финансови инструменти. Дисконтиране не се извършва, когато ефектът 

от него е незначителен. 

Значими вземания се тестват за обезценка поотделно, когато са просрочени към датата на 

финансовия отчет или когато съществуват обективни доказателства, че контрагентът няма да 

изпълни задълженията си. Всички други вземания се тестват за обезценка по групи, които 

се определят в зависимост от индустрията и региона на контрагента, както и от други 

кредитни рискове, ако съществуват такива. В този случай процентът на обезценката се 

определя на базата на исторически данни относно непогасени задължения на контрагенти 

за всяка идентифицирана група. Загубата от обезценка на търговските вземания се 

представя в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход.  

2.7.1.2.Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата 

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, са активи, 

които са държани за търгуване или са определени при първоначалното им признаване като 

финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата. Всички 

деривативни финансови активи, освен ако не са специално определени като хеджиращи 

инструменти, попадат в тази категория. Активите от тази категория се оценяват по 

справедлива стойност, чийто изменения се признават в печалбата или загубата. Всяка 

печалба или загуба, произтичаща от деривативни финансови инструменти, е базирана на 

промени в справедливата стойност, която се определя от транзакции на активен пазар или 

посредством оценъчни методи при липсата на активен пазар. 

2.7.2.Финансови пасиви 

Финансовите пасиви на Дружеството включват търговски и други задължения. 

Финансовите пасиви се признават, когато съществува договорно задължение за плащане на 

парични суми или друг финансов актив на друго предприятие или договорно задължение за 

размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни 

условия. Всички разходи, свързани с лихви се признават в отчета за печалбата или загубата и 

другия всеобхватен доход, като финансови разходи. 

Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност, като се използва 

методът на ефективната лихва, с изключение на финансови инструменти, държани за 

търгуване или определени за оценяване по справедлива стойност в печалбата или загубата, 

които се оценяват по справедлива стойност с отчитане на промените в печалбата или загубата. 

Търговските задължения се признават първоначално по номинална стойност и впоследствие 

се оценяват по амортизирана стойност, намалена с плащания по уреждане на задължението. 

2.8.Данъци върху дохода 

Съгласно чл. 175 от Закона за корпоративното подоходно облагане, дружествата със специална 

инвестиционна цел, регистрирани по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, 

не се облагат с корпоративен данък.  
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Текущите данъчни активи и/или пасиви представляват тези задължения или вземания от 

бюджета, които се отнасят за текущия период и които не са платени към датата на изготвяне на 

отчета.  Те са изчислени в съответствие с приложимата данъчна ставка и данъчни правила за 

облагане на дохода, за периода за който се отнасят, на база на облагаемия финансов резултат за 

периода. Всички промени в данъчните активи или пасиви са признати като елемент от 

разходите за данъци в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход. 

Отсрочените данъци се изчисляват по данъчните ставки, съгласно данъчното законодателство, 

действащо за периодите, в които се очаква активът да се реализира или пасивът да се уреди. 

Това включва сравнение между балансовата сума на активите и пасивите и тяхната съответна 

данъчна основа. Съществуващи данъчни загуби се оценяват по отношение на налични 

критерии за признаване във финансовите отчети преди да бъде отразен актив по отсрочени 

данъци. Такъв се признава, когато съществува вероятност за реализирането му посредством 

бъдещи данъчни печалби.   

Пасиви по отсрочени временни разлики се признават в пълен размер. Активи по отсрочени 

временни разлики се признават само до степента, че съществува вероятност те да бъдат 

усвоени чрез бъдещи данъчни печалби. 

За определяне на размера на активите и пасивите по отсрочени данъци се прилагат данъчни 

ставки, които се очаква да бъдат валидни през периода на тяхната реализация.  

Значителна част от промените в отсрочените данъчни активи или пасиви се отразяват като 

компонент на разхода за данък в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход 

за периода. Промяната в отсрочените данъчни активи или пасиви дължаща се на промяна в 

справедливата стойност на активи или пасиви, която е отразена директно в капитала – такива 

като преоценка на земя – се отразяват директно в капитала.   

2.9. Парични  средства 

 

Паричните средства представляват парични средства в каса и по банкови сметки. Паричните 

средства  в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства, деноминирани 

в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.03.2022 година 

 

2.10.  Приходи 

 

Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на 

получаване възнаграждение, като не се включва данък добавена стойност. 

Приходът се признава, когато са изпълнени следните условия: 

 Сумата на прихода може да бъде надеждно оценена; 

 Вероятно е икономическите ползи от сделката да бъдат получени; 

 Направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени, могат надеждно да 

бъдат оценени; 

 Критериите за признаване са изпълнени. Те се определят в зависимост от продуктите 

или услугите, предоставени на клиента, и на договорните условия. 

 

2.11.Оперативни разходи 

Оперативните разходи се признават в печалбата или загубата при ползването на услугите или 

на датата на възникването им. 

 

2.12. Основен капитал 

 

Акционерният капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на емитираните акции. 
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Премийният резерв включва получената премия по емитирани акции. Разходите по 

емитирането не са включени в стойността на допълнителния капитал. 

Преоценъчният резерв се състои от печалби и загуби, свързани с преоценка на определени 

категории финансови активи, имоти, сгради, машини и съоръжения. Финансовият резултат 

включва текущия за периода финансов резултат и натрупаните печалби и непокрити загуби, 

определени от Отчета за приходи и разходи. 

 

2.13.Резерви 

 

Резервите се формират и отчитат съобразно изискванията на разпоредбите на законовите и 

подзаконови актове и решения на акционерите. 

 

Преоценъчният резерв се признава в собствения капитал (неразпределена печалба или 

допълнителни резерви) след освобождаването от съответния актив. 

 

2.14.Провизии, условни пасиви и условни активи 

Провизиите се признават, когато има вероятност сегашни задължения в резултат от минало 

събитие да доведат до изходящ поток на ресурси от Дружеството и може да бъде направена 

надеждна оценка на сумата на задължението. Възможно е срочността или сумата на 

изходящия паричен поток да е несигурна. Сегашно задължение се поражда от наличието на 

правно или конструктивно задължение вследствие на минали събития. Провизии за бъдещи 

загуби от дейността не се признават. 

Сумата, която се признава като провизия, се изчислява на база най-надеждната оценка на 

разходите, необходими за уреждане на сегашно задължение към края на отчетния период, 

като се вземат в предвид рисковете и несигурността, свързани със сегашното задължение. 

Когато съществуват редица подобни задължения, вероятната необходимост от изходящ 

поток за погасяване на задължението се определя, като се отчете групата на задълженията 

като цяло. Провизиите се дисконтират, когато ефектът от времевите разлики в стойността на 

парите е значителен. 

Обезщетения от трети лица във връзка с дадено задължение, за които Дружеството е 

сигурно, че ще получи, се признават като отделен актив. Този актив може и да не надвишава 

стойността на съответната провизия. 

Провизиите се преразглеждат към края на всеки отчетен период и стойността им се 

коригира, за да се отрази най-добрата приблизителна оценка. 

В случаите, в които се счита, че е малко вероятно да възникне изходящ поток на 

икономически ресурси в резултат на текущо задължение, пасив не се признава. Условните 

пасиви следва да се оценяват последващо по по-високата стойност между описаната по- 

горе сравнима провизия и първоначално признатата сума, намалена с натрупаната 

амортизация. 

Вероятни входящи потоци на икономически ползи, които все още не отговарят на критериите 

за признаване на актив, се смятат за условни активи. 

 

3.Пояснителни приложения  

 

3.1. Инвестиционни имоти 

 

Към 31.03.2022 г. дружеството разполага с един инвестиционен имот, находящ се в гр. 

Харманли, ул. България 22. Неговата отчетна стойност е в размер на 176 хил.лева, съгласно 

изготвена оценка от независим оценител. 
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3.2. Предоставени аванси 

 

Към 31.03.2022 г. дружеството отчита вземания за платени аванси по два предварителни 

договора за покупко-продажба в общ размер на 157 хил.лева, съответно: 

 99 хил.лева – авансово плащане по предварителен договор за покупко-продажба на 

недвижим имот от 30.05.2013 г.. 

 58 хил.лева – авансово плащане по предварителен договор за покупко-продажба на 

недвижим имот от 03.07.2013 г.. 

 

Ръководството на дружеството не е начислявало обезценки за тези вземания както за 

предходните години, така и за текущата 2022 г.. 

 

3.3. Съдебни вземания 

 

Дружеството отчита съдебни вземания, заедно с начислените лихви към тях в размер на 76 

хил.лева към 31.03.2022 г. (2021 г. – 76 хил.лева). Същите са формирани от: 

 

 61 хил.лева – „Вивело” АД, частичен иск по главница от предварителен договор за 

покупко-продажба на недвижим имот от 03.07.2013 г.; 

 15 хил.лева – „Вивело” АД, лихва по частичен иск по главница от предварителен 

договор за покупко-продажба на недвижим имот от 03.07.2013 г.. 

 

Тези вземания също не са били обект на преглед за обезценка от страна на ръководството на 

дружеството. 

 

 

3.4. Паричните средства  

 

Дружеството отчита като пари и парични средства наличните пари в брой, както и парични 

средства по банкови сметки.  

Към 31.03.2022 г. дружеството разполага с парични средства в размер на 26 хил.лева (2021 г. – 

27 хил.лева). 

 

 

3.5. Акционерен капитал 

 

Акционерният (регистрирания) капитал на дружеството се състои от 650 000 броя обикновени 

поименни безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев. Всички акции са с право на 

получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание 

на акционерите на Дружеството.    

 

Към 31.03.2022 г. структурата на капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е 

следната: 

 

Акционер Брой притежавани 

акции 

Процент от капитала 

ЗК „Лев инс“ АД 300 000 46.15 % 

„Атлас“ ООД 200 000 30.77 % 

Иванка Тодорова Иванова   89 718 13.81 % 

Други – физически и юридически лица   60 281   9.27 % 
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3.6. Резерви 

 

Дружеството има формиран фонд Резервен в съответствие с изискванията на чл.10, ал.1 от 

ЗПФИ и съответните членове на ТЗ, който към края на отчетния период е в размер на 1 

хил.лева (2021 г. – 1 хил.лева). 

 

 

3.7. Финансов резултат  

 

Към 31.03.2022 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ отчита финансов резултат - 

загуба в размер на 4 хил. лева (2021 г. – загуба в размер на 26 хил.лева).  

 

 

3.8. Текущи задължения  

 

Към 31.03.2022 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ отчита текущи задължения в 

размер на 9 хил. лева (2021 г. –в размер на 6 хил.лева).  

 

Вид текущо задължение в хил. лева 2022 г. 2021 г. 

Задължение към доставчици 6 3 

Задължение към персонала 1 1 

Задължение към бюджета 2 2 

Общо 9 6 

 

 

3.9. Разходи за материали и външни услуги 

 

Към 31.03.2022 г. дружеството отчита следните разходи, свързани с дейността му: 

 

Вид разходи в хил. лева 2022 г. 2021 г. 

За външни услуги 4 4 

Общо 4 4 

 

За 2022 г. дружеството има само 1 служител, назначен на трудов договор.  

 

 

 

4.Сделки със свързани лица 

 

Свързани лица със дружеството са неговите основни акционери, членовете на СД и свързаните 

с тях други дружества. 

 

 

5.Основни рискове пред които е изправено дружеството. 

 

 „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е изложено на следните по-важни рискове:  

 

5.1.Систематични рискове 

 

Общо макроикономически риск 

 

Макроикономическият риск е свързан с общото икономическо състояние на страната и 

условията за бизнес. Значение имат фазата на икономическия цикъл, инфлацията, лихвените 

проценти, търговското и данъчното законодателство в т.ч. данъчната политика на 
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правителството, равнището на брутния вътрешен продукт, темповете на растеж, инвестициите, 

валутните курсове, външнотърговския и платежен баланс, безработицата и т.н. Когато 

икономиката се намира в рецесия, спада равнището на брутния вътрешен продукт 

(производството) и инвестициите. В същото време се увеличава безработицата. Това 

неминуемо се отразява върху обема на продажбите, както на потребителски, така и на 

инвестиционни стоки. В практиката се счита, че когато спадът на производството (на БВП) 

продължава поне шест месеца е налице рецесия. Стагнацията е продължителна и дълбока 

рецесия. Тогава се наблюдават масови фалити на фирми с несигурни пазарни позиции, чиито 

финансов резултат е силно чувствителен към промените в обема на продажбите, т.е. на фирми с 

високо ниво на бизнес риск. Обратното, при стабилни икономически условия, продажбите и 

финансовия резултат на фирмите непрекъснато се увеличават. Както видяхме от глава първа, 

характера на бизнеса и степента на бизнес риск рефлектират върху бета-коефициентите, а от 

тук и върху цената на капитала (изискваната норма на възвръщаемост). Различните видове 

бизнес и отделните фирми са различно изложени на макроикономически рискове. Например, 

цикличните фирми, т.е. онези фирми които са по-чувствителни към макроикономическите 

цикли трябва да имат по-високи бета-коефициенти. Такива са например, строителните 

компании и автомобилните производители. В периоди на криза, продажбите на тези компании 

спадат драстично, докато в периоди на икономически подем продажбите бележат небивал ръст. 

Обратното, компаниите от хранително-вкусовата и тютюневата индустрия например, са по-

слабо-чувствителни към икономическите условия и при равни други условия имат по-ниски 

бета-коефициенти. 

 

Лихвен риск  

 

Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в лихвените нива, 

установени от финансовите институции на Република България. 

 

 

Инфлационен риск 

 

Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което парите се 

обезценят и съществува вероятност от понасяне на загуба от домакинствата и фирмите. 

 

 

Политически риск  

 

Политическият риск е вероятността от смяна на Правителството, или от внезапна промяна в 

неговата политика, от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни 

промени в стопанското законодателство, в резултат на което средата, в която оперират 

местните стопански субекти да се промени негативно, a инвеститорите да понесат загуби. 

Факторите, които влият на този риск, са евентуалните законодателни промени и в частност 

тези, които касаят стопанския и инвестиционния климат в страната.  

 

Валутен риск 

 

Експозицията към валутния риск представлява зависимостта и ефектите от изменението на 

валутните курсове. Систематичният валутен риск е вероятността от евентуална промяна на 

валутния режим на страната (валутен борд), което би довело или до обезценяване на лева или 

до поскъпване на лева спрямо чуждестранните валути. 

Валутният риск ще има влияния върху компании, имащи пазарни дялове, плащанията на които 

се извършват във валута, различна от лева и еврото. Тъй като съгласно действащото 

законодателство в страната българският лев е фиксиран към еврото в съотношение EUR 1 = 

BGN 1.95583, а Българската народна банка е длъжна да подържа ниво на българските левове в 

обръщение, равно на валутните резерви на банката, рискът от обезценяване на лева спрямо  

европейската валута е минимален и се състои във евентуално предсрочно премахване на 
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валутния борд в страната. На този етап това изглежда малко вероятно, тъй като очакванията са 

валутният борд да бъде отменен при приемането на еврото в България за официална платежна 

единица.  

Фиксираният курс на лева към еврото не елиминира за българската валута риска от 

неблагоприятни движения на курса на еврото спрямо другите основни валути (щатски долар, 

британски паунд, швейцарски франк) на международните финансови пазари, но към настоящия 

момент дружеството не счита, че такъв риск би бил съществен по отношение на дейността му. 

Дружеството може да бъдат засегнато от валутния риск в зависимост от вида на валутата на 

паричните постъпления и от вида на валутата на потенциалните заеми на дружеството. 

 

Ликвиден риск 

 

Проявлението на ликвидния риск по отношение на дружеството се свързва с възможността за 

липса на навременни и/или достатъчни налични средства за посрещане на всички текущи 

задължения. Този риск може да настъпи, както при значително забавяне на плащанията от 

страна на длъжниците на дружеството, така и при не достатъчно ефективно управление на 

паричните потоци от дейността на дружеството. Това е най-съществения риск за дружеството. 

 

5.2.Несистематични рискове 

 

Специфичните рискове намират проявление и са свързани с конкретната сфера на дейност на 

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, а именно: изграждане, покупко-продажба и 

експлоатация на недвижими имоти. Дружеството, изпълнявайки инвестиционните си проекти, е 

изложено на следните групи рискове:  

 

Достъп до източници и цена на финансиране 

 

Разработването и изпълнението на инвестиционни проекти на дружеството в известна степен е 

зависимо от външно финансиране. Възможностите за бърз достъп до кредитен ресурс на 

приемлива цена (лихвени проценти по кредитите) пряко ще рефлектира върху възвръщаемостта 

на направените инвестиции, съответно върху размера на годишната печалба на Дружеството и 

доходите на акционерите.  

 

Ниска ликвидност на инвестициите в недвижими имоти 

 

Инвестициите в недвижими имоти се характеризират с по-голяма трудност, а понякога и 

невъзможност да бъдат продадени бързо и с минимални транзакционни разходи. 

За „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ съществува риск, при инвестиране в 

недвижими имоти, ако възникне необходимост за покриване на задължения, дружеството да не 

успее да извърши промяна в портфейла си от недвижими имоти, така че да си осигури 

достатъчно количество ликвидни средства.  

 

10.Събития, настъпили след датата на съставяне на финансов отчет 

 

Към датата на съставяне на финансов отчет и до датата на неговото одобрение с решение на СД 

от 26.04.2022 г., не са възникнали значими събития, които да изискват корекция или 

допълнително оповестяване във финансовия отчет или да представляват важна информация, 

влияеща върху цената на ценните книжа на дружеството. 

Дата на съставяне на финансовия отчет -  26.04.2022 година 

Дата на приемане и одобрение на финансовия отчет от СД  - 26.04.2022 година 

 

Съставител:     Представляващ:  

„Лева груп“ ООД    Изпълнителен директор 

Управител:     Ибрахим Гъралийски…… 



Приложение 3

Проект!

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие

на индивидуална основа

по чл. 14 от Наредба № 2

за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, 

акционерни дружества със специална инвестиционна цел 

Данни за отчетния период

Начална дата: 1.01.2022

Крайна дата: 31.03.2022

Дата на съставяне: 26.04.2022

Данни за лицето

Наименование на лицето: БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП

Тип лице: АДСИЦ

ЕИК: 131423120

Представляващ/и: ИБРАХИМ САЛИХОВ ГЪРАЛИЙСКИ

Начин на представляване: изп.директор

Адрес на управление:
БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 

1407, район р-н Лозенец, ж.к. ЛОЗЕНЕЦ, бул. ЧЕРНИ ВРЪХ No 67

Адрес за кореспонденция:

БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 

1784 район р-н Младост, ж.к. МЛАДОСТ, ул. МИХАИЛ ТЕНЕВ No 

12

Телефон: 0897889493

Факс:

E-mail: dimitarc@abv.bg

Уеб сайт: http://www.big-adsic.com/

Медия: https://www.infostock.bg/

Съставител на отчета: Димитър Димитров Цветанов

Длъжност на съставителя: гл.счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.



СЧЕТОВОДЕН  БАЛАНС 

(на индивидуална основа)

на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП

ЕИК по БУЛСТАТ: 131423120

към 31.03.2022 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ
Код на 

реда 
Текущ период 

Предходен 

период 

 СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ  И 

ПАСИВИ 

Код на 

реда 
Текущ период

Предходен 

период

а б 1 2 а б 1 2

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване I. Основен капитал 

1. Земи (терени ) 1-0011 Записан и внесен капитал т.ч.:  1-0411 650 650

2. Сгради и конструкции 1-0012 обикновени акции 1-0411-1

3. Машини и оборудване 1-0013 привилегировани акции 1-0411-2

4. Съоръжения 1-0014 Изкупени собствени обикновени акции 1-0417

5. Транспортни средства 1-0015 Изкупени собствени привилегировани акции 1-0417-1

6. Стопански инвентар 1-0017-1 Невнесен капитал 1-0416

7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални 

активи

1-0018
Общо за група І: 1-0410 650 650

8. Други 1-0017 II. Резерви

Общо за група I: 1-0010 0 0 1. Премийни резерви  при емитиране на ценни книжа 1-0421

II. Инвестиционни имоти 1-0041 176 176 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 1-0422

III. Биологични активи 1-0016 3. Целеви резерви, в т.ч.: 1-0423 1 1

IV. Нематериални активи общи резерви 1-0424 1 1

1. Права върху собственост 1-0021 специализирани резерви 1-0425

2. Програмни продукти 1-0022 други резерви 1-0426

3. Продукти от развойна дейност 1-0023 Общо за група II: 1-0420 1 1

4. Други 1-0024 III. Финансов резултат

Общо за група IV: 1-0020 0 0 1. Натрупана печалба  (загуба) в т.ч.: 1-0451 -221 -195

неразпределена печалба 1-0452

V. Търговска репутация непокрита загуба 1-0453 -221 -195

1. Положителна репутация 1-0051 еднократен ефект от промени в счетоводната политика 1-0451-1

2. Отрицателна репутация 1-0052 2. Текуща печалба 1-0454

Общо за група V: 1-0050 0 0 3. Текуща загуба 1-0455 -4 -26

VI. Финансови активи Общо за група III: 1-0450 -225 -221

1. Инвестиции в: 1-0031 0 0

дъщерни предприятия 1-0032

смесени предприятия 1-0033 ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): 1-0400 426 430

асоциирани предприятия 1-0034

други предприятия 1-0035

2. Държани до настъпване на падеж 1-0042 0 0 Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 1-0400-1

държавни ценни книжа 1-0042-1

облигации, в т.ч.: 1-0042-2 В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 

общински облигации 1-0042-3 I. Търговски и други задължения

други инвестиции, държани до настъпване на падеж 1-0042-4 1. Задължения към свързани предприятия 1-0511

3. Други 1-0042-5 2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 1-0512

Общо за група VI: 1-0040 0 0 3. Задължения по ЗУНК 1-0512-1

VII. Търговски и други вземания 4. Задължения по получени търговски заеми 1-0514

1. Вземания от свързани предприятия 1-0044 5. Задължения по облигационни заеми 1-0515

2. Вземания по търговски заеми 1-0045 6. Други 1-0517

3. Вземания по финансов лизинг 1-0046-1 Общо за група I: 1-0510 0 0

4. Други 1-0046

Общо за група VII: 1-0040-1 0 0 II. Други нетекущи пасиви 1-0510-1

 III. Приходи за бъдещи периоди 1-0520

VIII. Разходи за бъдещи периоди 1-0060 IV. Пасиви по отсрочени данъци 1-0516

IX. Активи по отсрочени данъци  1-0060-1 V.Финансирания 1-0520-1

ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): 1-0100 176 176 ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): 1-0500 0 0



а б 1 2 а б 1 2

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

I. Материални запаси I. Търговски и други задължения

1. Материали 1-0071 1. Задължения по получени заеми към банки и  небанкови финансови 

институции
1-0612

2. Продукция 1-0072 2. Текуща част от нетекущите задължения 1-0510-2

3. Стоки 1-0073 3. Текущи задължения, в т.ч.:  1-0630 9 6

4. Незавършено производство 1-0076 задължения към свързани предприятия 1-0611

5. Биологични активи 1-0074 задължения по получени търговски заеми 1-0614

6. Други 1-0077 задължения към доставчици и клиенти 1-0613 6 3

Общо за група I: 1-0070 0 0 получени аванси 1-0613-1

задължения към персонала 1-0615 1 1

II. Търговски и  други вземания задължения към осигурителни предприятия 1-0616 1 1

1. Вземания от свързани предприятия 1-0081 данъчни задължения 1-0617 1 1

2. Вземания от клиенти и доставчици 1-0082 157 157 4. Други 1-0618

3. Предоставени аванси 1-0086-1 5. Провизии 1-0619

4. Вземания по предоставени търговски заеми 1-0083 Общо за група І: 1-0610 9 6

5. Съдебни и присъдени вземания 1-0084 76 76

6. Данъци за възстановяване 1-0085 II. Други текущи пасиви 1-0610-1

7. Вземания от персонала 1-0086-2

8. Други 1-0086 III. Приходи за бъдещи периоди 1-0700

Общо за група II: 1-0080 233 233

IV. Финансирания 1-0700-1

III.Финансови активи 

1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 1-0093 0 0  ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): 1-0750 9 6

дългови ценни книжа 1-0093-1

дeривативи 1-0093-2

други 1-0093-3

2. Финансови активи, обявени за продажба  1-0093-4

3. Други 1-0095

Общо за група III: 1-0090 0 0

IV. Парични средства и парични еквиваленти

1. Парични средства в брой 1-0151

2. Парични средства в безсрочни депозити 1-0153 26 27

3. Блокирани парични средства 1-0155

4. Парични еквиваленти 1-0157

Общо за група  IV: 1-0150 26 27

V. Разходи за бъдещи периоди 1-0160

ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V) 1-0200 259 260

ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 1-0300 435 436
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ 

(А+Б+В+Г):
1-0800 435 436

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

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

26.4.2022 г.

Димитър Димитров Цветанов

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

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

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



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на индивидуална основа)

на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП

ЕИК по БУЛСТАТ: 131423120

към 31.03.2022 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ 
Код на 

реда 
Текущ период 

Предходен 

период
ПРИХОДИ 

Код на 

реда 
Текущ период 

Предходен 

период

а б 1 2 а б 1 2

А. Разходи за дейността А. Приходи от дейността

I. Разходи по икономически елементи I. Нетни приходи от продажби на:

1. Разходи за материали 2-1120 1. Продукция 2-1551

2. Разходи за външни услуги 2-1130 4 4 2. Стоки 2-1552

3. Разходи за амортизации 2-1160 3. Услуги 2-1560

4. Разходи за възнаграждения 2-1140 4. Други 2-1556

5. Разходи за осигуровки 2-1150 Общо за група I: 2-1610 0 0

6. Балансова стойност на продадени активи (без 

продукция)
2-1010

7. Изменение на запасите от продукция и 

незавършено производство
2-1030 II. Приходи от финансирания 2-1620

8. Други, в т.ч.: 2-1170 в т.ч. от правителството 2-1621

обезценка на активи 2-1171

провизии 2-1172 III. Финансови   приходи

Общо за група I: 2-1100 4 4 1. Приходи от лихви 2-1710

2. Приходи от дивиденти 2-1721

II. Финансови   разходи
3. Положителни разлики от операции с финансови 

активи и инструменти
2-1730

1. Разходи за лихви 2-1210
4. Положителни разлики от промяна на валутни 

курсове
2-1740

2. Отрицателни разлики от операции с финансови 

активи и инструменти
2-1220 5. Други 2-1745

3. Отрицателни разлики от промяна на валутни 

курсове
2-1230 Общо за група III: 2-1700 0 0

4. Други 2-1240

Общо за група II: 2-1200 0 0

Б. Общо разходи за дейността (I + II) 2-1300 4 4
Б.   Общо приходи от дейността 

(I + II + III):
2-1600 0 0

В.  Печалба от дейността 2-1310 0 0 В. Загуба от дейността 2-1810 4 4

III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни 

предприятия
2-1250-1

IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни 

предприятия
2-1810-1

IV. Извънредни разходи 2-1250 V. Извънредни приходи 2-1750

Г. Общо разходи  (Б+ III +IV) 2-1350 4 4 Г. Общо приходи   (Б + IV + V) 2-1800 0 0

Д. Печалба преди облагане с данъци 2-1400 0 0 Д. Загуба преди облагане с данъци 2-1850 4 4

V. Разходи за данъци 2-1450 0 0

1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху 

печалбата 
2-1451

2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни 

данъци върху печалбата  
2-1452

3. Други 2-1453

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V) 2-0454 0 0 E. Загуба след облагане с данъци (Д + V) 2-0455 4 4

в т.ч. за малцинствено участие 2-0454-1 в т.ч. за малцинствено участие 2-0455-1

Ж. Нетна печалба за периода 2-0454-2 0 0 Ж. Нетна загуба за периода 2-0455-2 4 4

Всичко (Г+ V + Е): 2-1500 4 4 Всичко (Г + E): 2-1900 4 4

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

Забележка:  Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

26.4.2022 г.

Димитър Димитров Цветанов

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

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

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

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



 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП

ЕИК по БУЛСТАТ: 131423120

към 31.03.2022 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ
Код на 

реда 
Текущ период Предходен период

а б 1 2

А. Парични потоци от оперативна дейност

1. Постъпления от клиенти 3-2201

2. Плащания на доставчици 3-2201-1 -1 -11

3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел 

търговия 3-2202

4. Плащания, свързани с възнаграждения 3-2203

5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху 3-2206

6. Платени корпоративни данъци върху печалбата 3-2206-1

7. Получени лихви 3-2204

8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни 

средства 3-2204-1

-1

9. Курсови разлики 3-2205

10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност 3-2208

 Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): 3-2200 -1 -12

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

1. Покупка на дълготрайни активи 3-2301

2. Постъпления от  продажба на дълготрайни активи 3-2301-1

3. Предоставени заеми 3-2302
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов  3-2302-1

5. Получени лихви по предоставени заеми 3-2302-2

6. Покупка на инвестиции 3-2302-3

7. Постъпления от продажба на инвестиции 3-2302-4

8. Получени дивиденти от инвестиции 3-2303

9. Курсови разлики 3-2305

10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност 3-2306

Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): 3-2300 0 0

В. Парични потоци от финансова дейност

1. Постъпления от емитиране на ценни книжа 3-2401

2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа 3-2401-1

3. Постъпления от заеми 3-2403

4. Платени  заеми 3-2403-1

5. Платени задължения по лизингови договори 3-2405

6. Платени  лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно 

предназначение 3-2404

7 . Изплатени дивиденти 3-2404-1

8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност 3-2407

Нетен паричен поток от финансова дейност (В): 3-2400 0 0

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): 3-2500 -1 -12

Д. Парични средства в началото на периода 3-2600 27 39
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: 3-2700 26 27

наличност в касата и по банкови сметки 3-2700-1

блокирани парични средства  3-2700-2

Забележка:

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

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

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

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

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

26.4.2022 г.

Димитър Димитров Цветанов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП

ЕИК по БУЛСТАТ: 131423120

към 31.03.2022 г.

( в хил.лева)

Резерви
Натрупани 

печалби/загуби 

целеви резерви
Малцинствено 

участие 

общи
специали

зирани
други

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код на реда - б 1-0410 1-0410 1-0422 1-0424 1-0425 1-0426 1-0452 1-0453 4-0426-1 1-0400 1-0400-1

Салдо в началото на отчетния период 4-01 650 0 0 1 0 0 -221 430 0

Промени в началните салда поради: 4-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ефект от промени в счетоводната политика 4-15-1 0

Фундаментални грешки 4-15-2 0

Коригирано салдо в началото на отчетния период 4-01-1 650 0 0 1 0 0 0 -221 0 430 0

Нетна печалба/загуба за периода  4-05 0 -4 -4

1. Разпределение на печалбата за: 4-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 дивиденти 4-07 0

 други 4-07-1 0

2. Покриване на загуби 4-08 0

3. Последващи оценки на дълготрайни материални и 

нематериални активи, в т.ч.
4-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

увеличения    4-10 0

намаления 4-11 0

4. Последващи оценки на финансови активи и 

инструменти, в т.ч.
4-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

увеличения    4-13 0

намаления 4-14 0

5. Ефект от отсрочени данъци 4-16-1 0

6. Други изменения 4-16 0

Салдо към края на отчетния период 4-17 650 0 0 1 0 0 0 -225 0 426 0

7. Промени от преводи на годишни финансови 

отчети на предприятия в чужбина
4-18 0

8. Промени от преизчисляване на финансови отчети 

при свръхинфлация
4-19 0

Собствен капитал 

към края на отчетния период 
4-20 650 0 0 1 0 0 0 -225 0 426 0

Забележка:  На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

Общо 

собствен 

капитал

премии от

 емисия 

(премиен 

резерв)

резерв от 

последващ

и 

оценки 

ПОКАЗАТЕЛИ
Код на 

реда

Основен 

капитал
печалба загуба

Резерв 

от 

преводи

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

26.4.2022 г.

Димитър Димитров Цветанов

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

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

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



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП

ЕИК по БУЛСТАТ: 131423120

към 31.03.2022 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, 

в които са инвестициите 

Код на 

реда 

Размер на 

инвестицията 

Процент на 

инвестицията в 

капитала на 

другото 

предприятие

Инвестиция в ценни 

книжа, приети за 

търговия на фондова 

борса

Инвестиция в ценни 

книжа, неприети за 

търговия на фондова 

борса

а б 1 2 3 4

А. В СТРАНАТА

I. Инвестиции в дъщерни предприятия

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

Обща сума I: 8-4001 0 0 0

II. Инвестиции в смесени предприятия

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

Обща сума II: 8-4006 0 0 0

III. Инвестиции в асоциирани предприятия

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

Обща сума III: 84011 0 0 0

IV. Инвестиции в други предприятия

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

Обща сума IV: 8-4016 0 0 0

Обща сума за страната (I+II+III+IV): 8-4025 0 0 0

Б. В ЧУЖБИНА

I. Инвестиции в дъщерни предприятия

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0



Наименование и седалище на предприятията, 

в които са инвестициите 

Код на 

реда 

Размер на 

инвестицията 

Процент на 

инвестицията в 

капитала на 

другото 

предприятие

Инвестиция в ценни 

книжа, приети за 

търговия на фондова 

борса

Инвестиция в ценни 

книжа, неприети за 

търговия на фондова 

борса

а б 1 2 3 4

15 0

Обща сума I: 8-4030 0 0 0

II. Инвестиции в смесени предприятия

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

Обща сума II: 8-4035 0 0 0

III. Инвестиции в асоциирани предприятия

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

Обща сума III: 8-4040 0 0 0

IV. Инвестиции в други предприятия

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

Обща сума IV: 8-4045 0 0 0

Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): 8-4050 0 0 0

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

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

26.4.2022 г.

Димитър Димитров Цветанов

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

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

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



БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ 
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ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА 

ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, 

НАСТЪПИЛИ КЪМ 31.03.2022 г. 

 

 

 

През периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е 

оповестило следната вътрешна информация до КФН, БФБ АД и обществеността: 

 

 

На 26.01.2022 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ е представило пред КФН, БФБ 

и обществеността междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2021 г.    

 

На 28.03.2022  г. БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и 

обществеността Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. във формат ESEF.  

 

 

 

26.04.2022 г. 

гр. София  

За „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ:…………………………… 

 

         Ибрахим Гъралийски 

                                                                    /Изпълнителен  член на СД/ 

https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/BIG/138004
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  

КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, гр. София  

 КЪМ 31.03.2022 г.  

 
 

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, 

причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и 

собствения капитал на емитента 

Няма настъпили промени в счетоводната политика на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ 

ГРУП” АДСИЦ през отчетния период от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. 

 

2. Информация за настъпили промени в групата предприятия по смисъла на Закона за 

счетоводството на емитента, ако участва в такава група 

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е част от група предприятия по смисъла 

на § 1, т. 2 от ДР на Закона за счетоводството.  

 

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, 

като преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на Закона за 

счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, 

дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност 

Към 31.03.2022 г.:  

 

o не са извършени организационни промени в рамките на емитента;  

o не е започнало производство по преобразуване на дружеството;  

o емитентът не е част от икономическа група/група предприятия по смисъла на Закона за 

счетоводството;  

o не са извършвани апортни вноски от дружеството; 

o не е отдавано под наем имущество на дружеството;  

o не са извършвани дългосрочни инвестиции.  

 

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на 

публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат 

резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, 

които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на 

текущата финансова година 

Дружеството няма публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, 

включително за резултатите от текущото тримесечие. 

 

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в 

общото събрание към края на тримесечието и промените в притежаваните от лицата 

гласове за периода от началото на финансовата година до края на отчетния период 
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Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на  

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ 

 

Име/наименование 
Брой притежавани 

акции 

Процент от 

капитала 

ЗК „ЛЕВ ИНС” АД 
300 000 броя 46.15 % 

„АТЛАС” АД 
200 000 броя 30.77 % 

Иванка Тодорова Иванова 
95 536 броя 14.70 % 

Други акционери - физически и юридически лица 
54 464 броя 8.38 % 

* Представената информация е към 31.03.2022 г. 

 

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента 

към края на отчетния период, както и промените, настъпили за периода от началото на 

финансовата година до края на отчетния период за всяко лице поотделно 

Членовете на Съвета на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не 

притежават акции от капитала на дружеството. 

 

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

касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на 

емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички 

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

информация за всяко производство поотделно. 

 Издадени изпълнителни листове: 

- Изпълнителен лист от 31.10.2018 г. на Софийски Градски съд, Търговско отделение, VI-

6-ти състав, съгласно който „Вивело“ АД, ЕИК 201019938, със седалище и адрес на управление: 

гр. София, район „Триадица“, ул. „Делян Белишки“ № 62 е осъдено да заплати на „Булгериън 

Инвестмънт Груп“ АДСИЦ сумата от 31 000 (тридесет и една хиляди) евро, представляващи 

сумарна величина от остатък, подлежащ на връщане задатък в размер на 3 000 евро, от общ 

размер от 61 000 евро и 1 000 евро, представляваща част от дължима неустойка в общ размер на 

5 000 евро, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.06.2017 г. до окончателното 

заплащане на сумата, както и 5 025,23 лв. (пет хиляди и двадесет и пет лева и двадесет и три 

стотинки), представляващи разноски по делото и 

- Изпълнителен лист от 06.12.2018 г. на Софийски Градски съд, Търговско отделение, I-8-

ми състав, съгласно който физическите лица М.В.Б. и А.Т.Б. – и двамата с един и същ адрес, са 

осъдени да заплатят солидарно на „Булгериън Инвестмънт Груп“ АД сумата от 51 000 (петдесет 

и една хиляди) евро и 21 515,79 лв. (двадесет и една хиляди лева и седемдесет и девет стотинки), 

дължими съгласно предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот съответно 

от 26.08.2013 г. и 30.05.2013 г., заедно със законната лихва върху посочената сума на главницата, 

считано от 08.06.2017 г. до окончателното заплащане на сумата, както и 8 961,93 лв. (осем хиляди 

и деветстотин шестдесет и един лева и деветдесет и три стотинки), представляващи съдебни 

разноски, от страна на „Булгериън Инвестмънт Груп“ АД, чрез изпълнителния му директор, са 

предприети действия за образуване на изпълнителни дела срещу „Вивело“ АД и физическите 

лица М.В.Б. и А.Т.Б чрез отправяне на молба по чл. 426, ал. 1 от ГПК, до ЧСИ Орлин Мендов, 

рег. № 846, район на действие СГС, като е поискано да бъдат наложени запори на вземанията на 

длъжниците в търговските банки, за които ЧСИ има информация, че същите имат открити 

сметки. 
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8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, 

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

дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на 

взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен 

процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок 

През отчетния период няма отпуснати от емитента заеми, предоставени гаранции или 

поети задължения общо към едно лице, в това число и на свързани лица. 

 

 

26.04.2022 г. 

гр. София 

 

 

За „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ:……………… 

 

           Ибрахим Гъралийски  

                                                                                                  /Изпълнителен  член на СД/ 
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МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА  

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, гр. София  

към 31.03.2022 г., 

съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК 
 

1. Важни събития за „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, настъпили през 

периода 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г. 

На 26.01.2022 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ е представило пред КФН, БФБ 

и обществеността междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2021 г.    

 

На 28.03.2022  г. БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ е представило пред КФН, БФБ и 

обществеността Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. във формат ESEF.  

 

 

2. Влияние на важните събития за „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, 

настъпили към 31.03.2022 г. върху резултатите във финансовия отчет 

Към 31.03.2022 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не отчита приходи от 

дейността. Разходите за дейността на дружеството през отчетния период са на стойност 4 хил. 

лв.  

Към 31.03.2022 г. дружеството отчита нетен финансов резултат в размер на (4) хил. лева.  

Към 31.03.2022 г. общата сума на активите на дружеството е 435 хил. лв., а стойността 

на собствения капитал е 426 хил. лв. Дружеството отчита общо пасиви на стойност 9 хил. лева. 

 

 

 

3. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено 

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през следващия финансов период  

Акционерите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ са изложени на 

следните по-важни рискове:  

 
 

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ 

Систематичните рискове са свързани с пазара и макросредата, в която Дружеството 

функционира, поради което те не могат да бъдат управлявани и контролирани от мениджмънта 

на компанията. Систематични рискове са: политическият риск, макроикономическият риск, 

инфлационният риск, валутният риск, лихвеният риск, данъчният риск.  

 

Вид риск Описание  

ПОЛИТИЧЕСКИ 
РИСК 

Политическият риск е вероятността от смяна на Правителството, или от внезапна промяна в 
неговата политика, от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни 
промени в европейското и/или националното законодателство, в резултат на което средата, 
в която оперират местните стопански субекти да се промени негативно, a инвеститорите да 
понесат загуби.  
Политическите рискове за България в международен план са свързани с поетите 
ангажименти за осъществяване на сериозни структурни реформи в страната в качеството й 
на равноправен член на ЕС, повишаване на социалната стабилност ограничаване на 
неефективните разходи, от една страна, както и със силната дестабилизация на страните от 

https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/BIG/138004


БУЛГЕРИЪН  ИНВЕСТМЪНТ  ГРУП  АДСИЦ 
 

2 

 

Близкия изток, зачестяващите заплахи от терористични атентати в Европа, бежански вълни и 
нестабилност на ключови страни в непосредствена близост до България.  
България, както и другите държави – членки на ЕС от региона, продължава да бъде 
сериозно засегната от общоевропейския проблем с интензивния бежански поток от Близкия 
изток. 
Други фактори, които също влияят на този риск, са евентуалните законодателни промени и 
в частност тези, касаещи стопанския и инвестиционния климат в страната. 
 

ОБЩ 
МАКРОИКОНОМИЧ
ЕСКИ РИСК 

По данни на Националния статистически институт от 29.03.2022 г. през  март 2022 г. общият 
показател на бизнес климата се понижава с 4.8 пункта в сравнение с февруари в резултат 
на неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на 
услугите. 
                                                                                    Бизнес климат – общо 

 
                                 Източник: НСИ 

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ през март 2022 г.  спада със 
7.1 пункта. Оценките на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на 
предприятията са резервирани, като и очакванията им за следващите шест месеца се 
влошават. Основните пречки за дейността на предприятията остават свързани с несигурната 
икономическа среда, недостига на работна сила, фактора „други“5 и недостатъчното 
търсене от страната, като анкетата отчита нарастване на негативното влияние на първия 
фактор. В сравнение с предходния месец делът на мениджърите, които прогнозират 
продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца, се 
увеличава и достига 29.4%.. 
 
По данни на Националния статистически институт през март 2022 г. съставният показател 
„бизнес климат в строителството“ запазва нивото си от предходния месец. Очакванията 
на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през 
следващите шест месеца, така и за дейността им през следващите три месеца, са 
благоприятни. Последната анкета обаче отчита увеличение на броя на клиентите със 
закъснения в плащанията. 
Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила 
продължават да бъдат основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса, като през 
последния месец се наблюдава засилване на отрицателното въздействие на първите два 
фактора. По отношение на продажните цени в строителството 53.2% от мениджърите 
предвиждат те да се повишат през следващите три месеца. 
 
През март 2021 г. съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се 
понижава с 2.1 пункта в резултат на неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес 
състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-умерени са и мненията им 
относно настоящото и очакваното търсене на услуги. Основните проблеми за развитието на 
бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и 
конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени в сектора 23.6% от 
мениджърите очакват те да се повишат през следващите три месеца. 
 
Очаквнията на експертите на ЦБ са през 2022 г. растежът в еврозоната все още да бъде 
стабилен, но темпът му да бъде по-бавен, отколкото очакванията преди началото на 
войната. В макроикономическите прогнози експертите предвиждат 5,4% годишен растеж на 
БВП в реално изражение през 2021 г., 3,7% през 2022 г., 2,8% през 2023 г. и 1,6% през 2024 г. 
В сравнение с декемврийските прогнози перспективите за 2022 г. и 2023 г. са ревизирани 
надолу. Това почива на допускането, че сегашните прекъсвания на енергийните доставки и 
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негативното въздействие върху доверието, свързано с конфликта, са временни и че 
глобалните вериги за доставки не са сериозно засегнати. При неблагоприятен сценарий, при 
който на Русия се налагат по-строги санкции, водещи до известни смущения в световните 
вериги за създаване на стойност, по-високи енергийни разходи и някои временни 
съкращения на производството в еврозоната, както и до допълнителни финансови 
сътресения и по-трайна несигурност, растежът в еврозоната през 2022 г. ще бъде с 1,2 
процентни пункта под този в базисния сценарий. Разликата през 2023 г. ще бъде 
ограничена, а през 2024 г. растежът ще бъде малко по-голям поради ефекта на догонване. В 
случай на тежък сценарий, който освен характеристиките на неблагоприятния сценарий 
предполага по-силна реакция на цените на енергийните стоки спрямо по-строги 
съкращения в предлагането и по-сериозна преоценка на финансовите пазари, растежът на 
БВП може да се окаже под този в базисния сценарий.  
Влиянието на руско-украинската война следва да се оценява в контекста на стабилните 
базови условия за икономиката на еврозоната, подпомогнати от широката подкрепа на 
политиката. Възстановяването на икономиката е стимулирано от отслабващия ефект на 
варианта „омикрон“ на коронавируса (COVID-19). 
 

ЛИХВЕН РИСК Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в лихвените нива, 
установени от финансовите институции на Република България. 
Икономическата оценка на Управителния съвет на Европейската Централна Банка към 
9 март 2022 г., отразена в Икономически бюлетин, бр. 2 /2022 г., е че световната икономика 
се е развивала с устойчиви темпове през 2021 г. въпреки неблагоприятните фактори, 
свързани с възобновяването на пандемията от коронавирус, и затрудненията в доставките. 
Показателите от проучванията показват продължаващо засилване на икономическата 
активност през първото тримесечие на 2022 г. Войната между Русия и Украйна обаче 
поражда значителна несигурност за иначе стабилните глобални перспективи. 
Неотдавнашните проучвания за икономическата активност показват, че от януари до 
февруари инерцията на растежа се е засилила, тъй като пандемията и натискът от страна на 
предлагането са отслабнали. Въпреки това поради икономическите последици от войната и 
постепенната отмяна на политическите стимули прогнозите за глобалния растеж бяха 
преразгледани надолу спрямо тези от декември, по-специално за 2022 г. и 2023 г. Растежът 
на световния БВП в реално изражение (без еврозоната) се очаква да се забави до 4,1% през 
2022 г. и до 3,6% през 2023 г. и 2024 г. Растежът на външното търсене в еврозоната се очаква 
да се понижи от 9,9% през 2021 г., до 4% през 2022 г., 3,2% през 2023 г. и 3,6% през 2024 г. 
Сравнявайки с глобалния внос, външното търсене в еврозоната е по- тежко засегнато от 
конфликта поради сравнително големия дял в търговията на еврозоната на Русия и страните 
от Централна и Източна Европа, които са особено силно изложени на неблагоприятните 
последици от конфликта. В сравнение с предишните прогнози темпът на растеж на 
външното търсене в еврозоната остана без промяна за 2022 г., като влиянието на инвазията 
напълно компенсира положителния остатъчен ефект от 2021 г., а за 2023 г. и 2024 г. той бе 
ревизиран надолу. 
Очакванията на експертите са  през 2022 г. затрудненията в доставките да започнат да 
намаляват и до 2023 г. да бъдат изцяло преодолени. Експортните цени на конкурентите на 
еврозоната бяха ревизирани нагоре за 2022 г. и 2023 г., тъй като по-високите цени на 
борсовите стоки, затрудненията в доставките и възстановяващото се търсене съвпаднаха. 
Въпреки че бъдещото развитие на пандемията остава важен рисков фактор, който засяга 
базисните прогнози за глобалната икономика, войната между Русия и Украйна сериозно 
засилва несигурността. Така нареченият опашен, или остатъчен риск (tail risk) от 
надценяване, свързан с допълнителна ескалация, може да бъде значителен и да попречи на 
глобалното възстановяване, като същевременно засили инфлационния натиск. Войната 
между Русия и Украйна ще окаже съществено влияние върху икономическата активност в 
еврозоната чрез по-високите цени на енергийните и на борсовите стоки, нарушаването на 
международната търговия и отслабване на доверието. Въпреки това базовите условия са 
стабилни и са подкрепени от мащабна помощ по линия на паричната политика. 
Икономиката отбеляза 5,3% растеж през 2021 г., като в края на годината БВП се завърна на 
предпандемичното си равнище. Растежът обаче се забави до 0,3% в последното тримесечие 
на 2021 г. и се очаква да остане слаб и през първото тримесечие на 2022 г. Перспективите за 
икономиката ще зависят от хода на руско-украинската война, от влиянието на 
икономическите и финансовите санкции и от други мерки. Същевременно други фактори, 
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които пречат на растежа, вече отслабват. Според базисния сценарий в прогнозите на 
експертите икономиката на еврозоната ще продължи да се развива стабилно през 2022 г., 
но с по-слаб темп, отколкото се очакваше преди да избухне войната. Мерките за 
ограничаване на разпространението на варианта „омикрон“ са имали по-слаб ефект от 
използваните при предишните вълни на пандемията и сега се отменят. Затрудненията в 
доставките, предизвикани от пандемията, също показаха известни признаци за намаляване, 
а пазарът на труда продължи да укрепва. Последиците от значителния шок по линия на 
цените на енергийните стоки върху хората и бизнеса може да бъдат отчасти смекчени чрез 
използване на спестяванията, натрупани по време на пандемията, и чрез компенсаторни 
фискални мерки. 
 
Руската инвазия в Украйна предизвика значителна нестабилност на финансовите пазари. 
След избухването на войната безрисковите лихвени проценти на паричния пазар частично 
забавиха увеличението си, наблюдавано след февруарското заседание на Управителния 
съвет, а курсът на акциите се понижи. Финансовите санкции срещу Русия, включително 
изключването на някои руски банки от СУИФТ, досега не са предизвикали сериозно 
напрежение на паричните пазари или недостиг на ликвидност в банковата система на 
еврозоната. Балансите на банките остават като цяло здрави благодарение на стабилните 
капиталови позиции и по-малкия брой необслужвани кредити. Сега банките са толкова 
рентабилни, колкото бяха и преди пандемията. Лихвените проценти по банкови кредити за 
фирми леко се повишиха, докато тези по ипотечни кредити за домакинства остават 
стабилни на исторически ниски нива. Кредитните потоци към фирми намаляха, след като 
през последното тримесечие на 2021 г. значително нараснаха. Кредитирането на 
домакинствата се запазва, особено за покупка на жилище.  
Въз основа на актуализираната си оценка и като взе предвид несигурната среда, 
Управителният съвет преразгледа графика на програмата за покупка на активи за 
следващите месеци. Месечно нетните покупки по APP ще възлязат на 40 млрд. евро през 
април, на 30 млрд. евро през май и на 20 млрд. евро през юни. Управителният съвет остава 
в готовност да внесе корекции във всички свои инструменти, когато е целесъобразно, за да 
гарантира, че инфлацията се стабилизира към неговата цел от 2% в средносрочен план. 
 

 
                                                                                                                                    *Източник:БНБ 

 
ИНФЛАЦИОНЕН 
РИСК 

 
Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което парите се 
обезценяват и съществува вероятност от понасяне на загуба от домакинствата и фирмите. 
 
По данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари 2022 г. спрямо декември 
2021 г. е 101.5%, т.е. месечната инфлация е 1.5%. Годишната инфлация за януари 2022 г. 
спрямо януари 2021 г. е 9.1%. Средногодишната инфлация за периода февруари 2021 - 
януари 2022 г. спрямо периода февруари 2020 - януари 2021 г. е 4.1%. 
По предварителни данни на НСИ хармонизираният индекс на потребителските цени за 
януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. е 101.2%, т.е. месечната инфлация е 1.2%. 
Годишната инфлация за януари 2022 г. спрямо януари 2021 г. е 7.7%. Средногодишната 
инфлация за периода февруари 2021 - януари 2022 г. спрямо периода февруари 2020 - 
януари 2021 г. е 3.5%. 
 
Индексът на потребителските цени за февруари 2022 г. спрямо януари 2022 г. е 101.4%, т.е. 
месечната инфлация е 1.4%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2022 г. спрямо 
декември 2021 г.) е 2.9%, а годишната инфлация за февруари 2022 г. спрямо февруари 2021 
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г. е 10.0%. Средногодишната инфлация за периода март 2021 - февруари 2022 г. спрямо 
периода март 2020 - февруари 2021 г. е 5.0%.  
Хармонизираният индекс на потребителските цени за февруари 2022 г. спрямо януари 2022 
г. е 101.2%, т.е. месечната инфлация е 1.2%. Инфлацията от началото на годината (февруари 
2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 2.4%, а годишната инфлация за февруари 2022 г. спрямо 
февруари 2021 г. е 8.4%. Средногодишната инфлация за периода март 2021 - февруари 2022 
г. спрямо периода март 2020 - февруари 2021 г. е 4.2%. 
 
Индексът на потребителските цени за март 2022 г. спрямо февруари 2022 г. е 102.2%, т.е. 
месечната инфлация е 2.2%. Инфлацията от началото на годината (март 2022 г. спрямо 
декември 2021 г.) е 5.2%, а годишната инфлация за март 2022 г. спрямо март 2021 г. е 12.4%. 
Средногодишната инфлация за периода април 2021 - март 2022 г. спрямо периода април 
2020 - март 2021 г. е 6.0%. 
Хармонизираният индекс на потребителските цени за март 2022 г. спрямо февруари 2022 г. 
е 102.1%, т.е. месечната инфлация е 2.1%. Инфлацията от началото на годината (март 2022 г. 
спрямо декември 2021 г.) е 4.5%, а годишната инфлация за март 2022 г. спрямо март 2021 г. 
е 10.5%. Средногодишната инфлация за периода април 2021 - март 2022 г. спрямо периода 
април 2020 - март 2021 г. е 5.0% 
 

 
*Източник:НСИ 

 

ВАЛУТЕН РИСК Експозицията към валутния риск представлява зависимостта и ефектите от изменението на 
валутните курсове. Систематичният валутен риск е вероятността от евентуална промяна на 
валутния режим на страната (валутен борд), което би довело или до обезценяване на лева 
или до поскъпване на лева спрямо чуждестранните валути. 
Валутният риск ще има влияния върху компании, имащи пазарни дялове, плащанията на 
които се извършват във валута, различна от лева и еврото. Българският лев е фиксиран към 
еврото в съотношение EUR 1 = BGN 1.95583, а Българската народна банка е длъжна да 
подържа ниво на българските левове в обръщение, равно на валутните резерви на банката, 
рискът от обезценяване на лева спрямо европейската валута е минимален и се състои във 
евентуално предсрочно премахване на валутния борд в страната. Очакванията са валутният 
борд да бъде отменен при приемането на еврото в България за официална платежна 
единица.  
На свое заседание на 30.06.2021 г. Координационният съвет за подготовка на Република 
България за членство в еврозоната прие проект на Национален план за въвеждане на 
еврото в Република България. Ангажиментът на България за приемане на единната 
европейска валута е препотвърден в Договора за присъединяването на Република България 
и Румъния към Европейския съюз, след като първоначално е заявен при започване на 
преговорите на страната ни за членство в ЕС. Подготовката за присъединяването на 
България към еврозоната е при целева дата 1 януари 2024 година. Въвеждането на еврото е 
планирано без преходен период, като датата на приемане на еврото ще съвпада с 
въвеждането му като официална разплащателна единица. Превалутирането ще се извършва 
чрез прилагането на неотменимо фиксирания валутен курс между еврото и лева. А след 
въвеждане на еврото в рамките на месец левът и еврото ще бъдат едновременно законно 
платежно средство. Националният план за въвеждане на еврото в България е 
стратегическият документ, въз основа на който ще се реализира оперативната работа за 
замяна на лева с еврото. Документът е подготвен и приет в срока – 30 юни 2021 г., поставен 
в Постановление № 103 на МС от 25 март 2021 г. за изменение и допълнение на 
Постановление № 168 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Координационен 
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съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната (ДВ, бр. 52 от 2015 г.). 
В Националния план за въвеждане на еврото в България са описани принципите, 
институционалната и правно-нормативната рамка за приемане на еврото, както и основните 
дейности за успешното въвеждане на еврото от 1 януари 2024 година. Документът 
разглежда всички важни оперативни дейности и мерки, които участниците в подготовката 
за въвеждането на еврото – частният, публичният сектор и гражданите – следва да 
извършват като част от процеса по въвеждането на еврото.  
В началото на януари 2022 г. министър – председателят Кирил Петков в интервю пред 
Bloomberg TV потвърди, че България ще стане член на Еврозоната на 1 януари 2024 година. 
Той изказа становище, че преходът от българския лев към еврото трябва да се третира 
внимателно и изисква мащабна обществена информационна кампания и уточни, че 
страната ни ще запази непроменен сегашния фиксинг лев-евро до влизането през 2024 г. 
 
Брутният външен дълг към даден момент отразява размерът на текущите и безусловни 
задължения, изискващи плащане на главница и/или лихва от дебитора в даден бъдещ 
момент, които се дължат на нерезиденти от резидентите на дадена икономика. Високият 
брутен външен дълг е предпоставка за потенциални проблеми с изплащането на 
задълженията, особено когато съществува значителен валутен риск. 
По данни на БНБ от 30.03.2022 г. брутният външен дълг1 в края на януари 2022 г. възлиза на 
41 675.8 млн. евро (55.5% от БВП2), което е с 2790.8 млн. евро (7.2%) повече в сравнение с 
края на януари 2021 г. (38 885 млн. евро, 57.3% от БВП). В края на януари 2022 г. 
краткосрочните задължения са 6701.5 млн. евро (16.1% от брутния дълг, 8.9% от БВП) и се 
увеличават с 945.1 млн. евро (16.4%) спрямо края на януари 2021 г. (5756.4 млн. евро, 14.8% 
от дълга, 8.5% от БВП). Дългосрочните задължения възлизат на 34 974.3 млн. евро (83.9% от 
брутния дълг, 46.6% от БВП), като се увеличават с 1845.7 млн. евро (5.6%) спрямо края на 
януари 2021 г. (33 128.5 млн. евро, 85.2% от дълга, 48.8% от БВП). 
 

ДАНЪЧЕН РИСК От определящо значение за финансовия резултат на компаниите е запазването на текущия 
данъчен режим. Няма гаранция, че данъчното законодателство, което е от пряко значение 
за дейността на Дружеството, няма да бъде изменено в посока, която да доведе до 
значителни непредвидени разходи и съответно да се отрази неблагоприятно на неговата 
печалба. Системата на данъчно облагане в България все още се развива, в резултат на което 
може да възникне противоречива данъчна практика. 
 

ВЛИЯНИЕ НА 
СЪБИТИЯТА В 
УКРАЙНА И 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 
COVID-19  

През февруари 2022 г., след военния конфликт между Русия и Украйна, някои държави 
обявиха въвеждането на пакети от санкции срещу държавния дълг на Руската федерация и 
редица руски банки, както и персонални санкции срещу редица физически лица. Поради 
нарастващото геополитическо напрежение от февруари 2022 г. се наблюдава значително 
повишаване на волатилността на пазарите на ценни книжа и валута, както и значително 
поевтиняване на рублата спрямо щатския долар и еврото. Очакванията са въведените 
санкции да повлияят на дейността на руски и украински предприятия в различни сектори на 
икономиката. Предвид прогнозите за значително забавяне на икономиката в световен 
мащаб заради събитията в Украйна, се очаква това да доведе до намаляване на 
потреблението и реалните доходи на населението. Мащабните сътресения във веригите на 
доставки, които започнаха от началото на пандемията и се задълбочиха вследствие на 
руската инвазия, наложиха преосмисляне на цялата логистика, с цел скъсяване на 
разстоянията, за да се минимализира бъдещ риск от прекъсване на производствените 
процеси.  
Към момента на изготвяне на настоящия доклад е отпаднала извънредната епидемична 
обстановка в страната, като се очаква отмяна на различни плащания, въведени от 
централната власт като обезщетения за намаляване на негативните последствия от 
преустановяване на бизнеса, във връзка с COVID-19. 
  

 
РИСК ОТ 
ПОКАЧВАНЕ НА 
ЦЕНИТЕ НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА 
 

 
Българският енергиен сектор е от ключово значение за бъдещото развитие и устойчивост на 
икономиката на цялата страна. Държавната политика в енергетиката се осъществява чрез 
Народното събрание и Министерския съвет, съгласно чл. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ). 
Енергийната политика на страната се провежда от министъра на енергетиката. 
Основния риск в сектора е зависимостта на страната от вноса на природен газ и други важни 
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за сектора ресурси. Основен местен ресурс на България са лигнитните въглища. Ядрената 
енергия се отчита за местен източник и в значителна степен допринася за подобряване на 
енергийната независимост. Трябва да се отбележи, че енергийната зависимост на България 
е значително по-ниска от средната за страните членки на ЕС. 
Основен приоритет на Министерството на енергетиката при провеждането на енергийната 
политика на страната е набелязването на средносрочни и дългосрочни приоритети в 
развитието на енергетиката, включително постигане на хармонизирана връзка между 
енергийната политика на Република България и тази на Европейския съюз. 
Основните цели в сектора са постигане високотехнологична, сигурна и надеждна енергийна 
система, която използва максимално наличния ресурс в България и защитава максимално 
българските потребители. Очакваното свързване на газопреносните мрежи на България и 
Гърция ще допринесе за значителното намаляване на вероятността от рязко покачване на 
цените на доставяният природен газ, а от там и на произвежданите топлинна и ел. енергия. 

 

 

 

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ 

Специфичните рискове намират проявление и са свързани с конкретната сфера на 

дейност на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, а именно: изграждане, покупко-

продажба и експлоатация на недвижими имоти.  

Дружеството, изпълнявайки инвестиционните си проекти, ще бъде изложено на 

следните групи рискове:  

 

ДОСТЪП ДО ИЗТОЧНИЦИ И ЦЕНА НА ФИНАНСИРАНЕ 

Разработването и изпълнението на инвестиционни проекти на дружеството в известна 

степен е зависимо от външно финансиране. Възможностите за бърз достъп до кредитен ресурс 

на приемлива цена (лихвени проценти по кредитите) пряко ще рефлектира върху 

възвръщаемостта на направените инвестиции, съответно върху размера на годишната печалба 

на Дружеството и доходите на акционерите.  

 

НИСКА ЛИКВИДНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

Инвестициите в недвижими имоти се характеризират с по-голяма трудност, а понякога и 

невъзможност да бъдат продадени бързо и с минимални транзакционни разходи. 

За „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ съществува риск при инвестиране в 

недвижими имоти, ако възникне необходимост за покриване на задължения, дружеството да не 

успее да извърши промяна в портфейла си от недвижими имоти, така че да си осигури 

достатъчно количество ликвидни средства.  

 

ВЛИЯНИЕ НА COVID-19 ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО  

Съгласно действащото законодателство в Р. България при наличие на определени 

епидемични предпоставки е възможно обявяване на извънредна епидемична обстановка. 

Обявяването на извънредна епидемична обстановка позволява на държавните и общински 

власти въвеждане на редица ограничения в дейността на стопанските субекти с цел защита на 

живота и здравето на гражданите.  

В приетия с Решение № 518 на МС от 15 юли 2021 г. Национален план за справяне с 

пандемията от SARS-CoV-2 е обърнато сериозно внимание на риска от разпространение на 

следваща пандемична вълна, предизвикана от нови варианти на SARS-CoV-2. В тази връзка и 

предвид епидемичната обстановка в страната, се очаква въвеждане на нови ограничителни 

мерки, които ще влияят осезателно и на дейността на Дружеството. Например: въвеждане на 

ограничения за присъствено изпълнение на служебни задължения от страна на персонала, 

засягащи определени населени места или цялата страна, ограничения при пътувания в рамките 
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на страната и други. Въвежданите мерки са с различен интензитет, но всички те влияят на 

финансовите резултати на дружеството, чрез въвеждане на задължения, водещи до извършване 

на допълнителни разходи или въвеждане на ограничения, непозволяващи реализиране на 

приходи. 

Ръководството на Дружеството ще продължи да оценява въздействието на кризата 

COVID-19, ще прави оценка на риска и ще предприема гъвкави действия, основаващи се на 

Националния план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2 и предвидените в него мерки. 

 

4. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през отчетния пероид 

Към 31.03.2022 г. дружеството не е сключвало големи сделки със свързани лица. 

 

5. Движение на цената на ценните книжа през отчетния период 
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26.04.2022 г. 

гр. София  

 

 

За „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ:…………………………… 

 

         Ибрахим Гъралийски 

                                                                    /Изпълнителен  член на СД/ 
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ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК  

 

 

 

 

Долуподписаният, 

 

Ибрахим Салихов Гъралийски – Изпълнителен член на Съвета на директорите на 

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ  

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ,  

че доколкото ми е известно, 

 

1. междинният финансов отчет към 31.03.2022 г., съставен съгласно приложимите 

счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, 

финансовото състояние и финансовия резултат на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” 

АДСИЦ 

и 

2. междинният доклад за дейността на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ към 

31.03.2022 г. съдържа достоверен преглед на информацията по чл.100о, ал. 4, т. 2 от 

ЗППЦК. 

 

 

 

26.04.2022 г. 

гр. София                             Декларатор: 

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

                               Ибрахим Гъралийски   

   /Изпълнителен член на СД/ 
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ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК  

 

 

 

 

Долуподписаният, 

 

Христо Киров Стефанов, в качеството си на управител и представляващ „ЛЕВА ГРУП” 

ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Черни връх № 67, с 

ЕИК:122024827 – обслужващо дружество на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ с полагането на 

подписа си по-долу, 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ,  

че доколкото ми е известно, 

 

1. междинният финансов отчет към 31.03.2022 г., съставен съгласно приложимите 

счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, 

финансовото състояние и финансовия резултат на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” 

АДСИЦ 

и 

2. междинният доклад за дейността на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ към 

31.03.2022 г. съдържа достоверен преглед на информацията по чл.100о, ал. 4, т. 2 от 

ЗППЦК. 

 

 

 

26.04.2022 г. 

гр. София                             Декларатор: 

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

            Христо Стефанов 

 



БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АДСИЦ 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН  

КЪМ 31.03.2022 г. 

 

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството 

Към 31.03.2022 г. не съществуват физически лица и юридически лица, които 
упражняват контрол върху дружеството.  

Лицата, които притежават над 5 на сто от акциите с право на глас в общото събрание 
на акционерите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ към 31.03.2022 г., са както 
следва: 

 

Име/наименование 
Брой притежавани 

акции 

Процент от 

капитала 

ЗК „ЛЕВ ИНС” АД 300 000 броя 46.15 % 

„АТЛАС” АД 200 000 броя 30.77 % 

Иванка Тодорова Иванова 95 536 броя 14.70 % 

Други акционери - физически и юридически лица 54 464 броя 8.38 % 

 

1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово 

дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството 

 През отчетния период не е откривано производство по несъстоятелност за 
„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ  ГРУП” АДСИЦ. 
 

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки 

 Към 31.03.2022 г. „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е сключвало 
и/или изпълнявало съществени сделки, които водят или може основателно да се предположи, 
че ще доведат до благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто 
от приходите или печалбата на дружеството, от друг финансов показател, както и пазарната 
цена на издадените акции от „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ. 

 
1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 
предприятие 

 През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне 
на договор за съвместно предприятие от „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ или от 
дъщерно дружество.  

 
1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната 

 През отчетния период не е приемано решение за промяна на одиторите на дружеството.   
 

1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до 

задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска 

най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството 
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 Издадени изпълнителни листове: 

- Изпълнителен лист от 31.10.2018 г. на Софийски Градски съд, Търговско отделение, 

VI-6-ти състав, съгласно който „Вивело“ АД, ЕИК 201019938, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Делян Белишки“ № 62 е осъдено да заплати на 

„Булгериън Инвестмънт Груп“ АДСИЦ сумата от 31 000 (тридесет и една хиляди) евро, 

представляващи сумарна величина от остатък, подлежащ на връщане задатък в размер на 3 000 

евро, от общ размер от 61 000 евро и 1 000 евро, представляваща част от дължима неустойка в 

общ размер на 5 000 евро, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.06.2017 г. 

до окончателното заплащане на сумата, както и 5 025,23 лв. (пет хиляди и двадесет и пет лева и 

двадесет и три стотинки), представляващи разноски по делото и 

- Изпълнителен лист от 06.12.2018 г. на Софийски Градски съд, Търговско отделение, I-

8-ми състав, съгласно който физическите лица М.В.Б. и А.Т.Б. – и двамата с един и същ адрес, 

са осъдени да заплатят солидарно на „Булгериън Инвестмънт Груп“ АД сумата от 51 000 

(петдесет и една хиляди) евро и 21 515,79 лв. (двадесет и една хиляди лева и седемдесет и девет 

стотинки), дължими съгласно предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот 

съответно от 26.08.2013 г. и 30.05.2013 г., заедно със законната лихва върху посочената сума на 

главницата, считано от 08.06.2017 г. до окончателното заплащане на сумата, както и 8 961,93 

лв. (осем хиляди и деветстотин шестдесет и един лева и деветдесет и три стотинки), 

представляващи съдебни разноски, от страна на „Булгериън Инвестмънт Груп“ АД, чрез 

изпълнителния му директор, са предприети действия за образуване на изпълнителни дела 

срещу „Вивело“ АД и физическите лица М.В.Б. и А.Т.Б чрез отправяне на молба по чл. 426, ал. 

1 от ГПК, до ЧСИ Орлин Мендов, рег. № 846, район на действие СГС, като е поискано да бъдат 

наложени запори на вземанията на длъжниците в търговските банки, за които ЧСИ има 

информация, че същите имат открити сметки. 

 

1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от 

емитента или негово дъщерно дружество 

 През отчетния период не е извършвана покупка, продажба или учредяване на залог на 

дялови участия в търговски дружества от “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ. 

 

1.8. Движение на цената на акциите на дружеството за периода 01.01.2022 г. – 

31.03.2022 г.  

През отчетния период не са сключвани сделки с акции на „БУЛГЕРИЪН 

ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ. 

 

26.04.2022 г. 

гр. София 

 

За „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ: 

 
 

        Ибрахим Гъралийски 

                                                                    / Изпълнителен  член на СД/ 



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 31, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА 

ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ И ЗА ДРУЖЕСТВАТА ЗА СЕКЮРИТИЗАЦИЯ (ЗДСИЦДС) И 

ЧЛ. 41, АЛ. 1, Т. 7 ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН 

ОТНОСНО  

"БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ 

КЪМ  31.03.2022 г. 

 

 

I. Информация за дела на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, 

спрямо общия размер на инвестициите в недвижими имоти /чл. 31, ал. 1, т. 1 от 

ЗДСИЦДС/ 
 През отчетния период „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ е отдало под 

наем недвижим имот, който представлява 100% от секюритизираните активи на АДСИЦ.  

 

II. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, 

надвишаваща с 5 на сто общата стойност на инвестициите в недвижими имоти /чл. 31, ал. 

1, т. 2 от ЗДСИЦДС/ 

През отчетния период Дружеството не e купувало нови активи, надвишаващи с 5 на 

сто стойността на секюритизираните активи. 

 

III. Информация за спазване на изискванията по чл. 5, ал. 7 и ал. 9, чл. 25, ал. 1 – 

5 и чл. 26, ал. 1 и ал. 2 /чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗДСИЦДС/ 

 

 „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ е сключило договор с „Би Джи 

Ентъртеймънт Груп“ ООД, ЕИК 205982401, по силата на който Дружеството отдава под наем 

нает недвижим имот.  

 

През отчетния период „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е 

обезпечавало чужди задължения, съответно не е предоставяло заеми; 

През отчетния период „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ не e емитирало 

дългови ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар; 

За отчетния период „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ не е вземало 

банкови кредити, които да се ползват за изплащане на лихви;  

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ не притежава инвестиция от капитала 

на трето лице, изпълняващо функциите на обслужващо дружество „ЛЕВА ГРУП” ООД; 

През отчетния период „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ не притежава 

инвестиции в специализирани дружества;  

През отчетния период „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ не притежава 

инвестиции в други дружества със специална инвестиционна цел. 

През отчетния период „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ не е участвало в 

учредяването или в придобиването на дялове или акции от капитала на специализирано 

дружество. Предвид това, през отчетния период не са възникнали обстоятелства, които да бъдат 

докладвани по отношение на спазване на изискванията на чл. 22а от ЗДСИЦ.   

 

IV. Информация за недвижимите имоти на територията на друга държава 

членка, по държави /чл. 31, ал. 1, т. 4 от ЗДСИЦДС/ 
 

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ не притежава недвижими имоти на 

територията на друга държава членка, поради което не са налице обстоятелства, които да бъдат 

декларирани в настоящата точка.  



 Друга информация, определена с наредба /чл. 31, ал. 1, т. 5 от ЗДСИЦДС/ 

 

За част от обстоятелствата чл. 41, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 41, ал. 2, т. 5 от Наредба 

№ 2 е оповестена информация, съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗДСИЦ, в настоящата точка се 

предоставя информация по чл. 41, ал. 1, т. 7, б. „в“ и „г“ от Наредба № 2.  

 

Информация по чл. 41, ал. 1, т. 7, б. „в“ от Наредба № 2 за извършени строежи, 

ремонти и подобрения на недвижимите имоти. 

 

През отчетния период „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ не е извършвало 

строежи, ремонти и подобрения на недвижими имоти. 

 

Информация по чл. 41, ал. 1, т. 7, б. „г“ от Наредба № 2 за относителния дял на 

неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо общата стойност на вземанията, 

произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда. 

 

През отчетния период дружеството няма неплатени наеми, лизингови и арендни вноски. 

 

 

 

26.04.2022 г. 

гр. София 

 

За „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ: 

 

 

     ИБРАХИМ ГЪРАЛИЙСКИ 

     /Изпълнителен директор и член на СД/ 


