
Доверие Обединен холдинг АД    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вътрешна информация  по чл.28 от Наредба 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на  чл.28, ал.2 от 

Наредба 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане 

до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от 

публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Същият е неразделна част от 

междинен консолидиран финансов отчет за периода приключващ на 31 декември  2012г. 
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1) “Доверие – Обединен холдинг” АД няма акционери над 50%, които имат 

контролно участие в капитала на дружеството. Акционери с над 5% от капитала на 

холдинга към датата на финансовия отчет са : 

Акционери, притежаващи акции над 5%  Брой акции
% от 
капитала 

   
 
Софарма АД  3,502,830 18,70 
Елфарма АД 1,221,843 6,52 
Телекомплект АД 935,804 4,99 
Телсо АД 3,700,794 19,75 

 

2) Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и 

причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или 

освобождаване на прокурист. 

Надзорен съвет: 

Радосвет Крумов Радев             – Председател 

Огнян Иванов Донев                 – Зам.председател 

Венцислав Симеонов Стоев      - член 

Управителен съвет:  

Борис Анчев Борисов                 – Председател 

Даниела Колева Коларова и Анна Иванова Павлова – членове.  

Дружеството няма и не е имало прокурист. Представлява се от Борис Анчев Борисов – 

Изпълнителен директор. 

3) Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.  

На последното проведено общо събрание на дружеството от 14 юни 2012г. не са приети 

изменения в устава. 

4) Не е взимано решение за преобразуване , както и не е осъществявано такова или 

структурни промени. 

5) Няма открито производство по ликвидация. 

Несъстоятелност. С решение на ВАС №481/26.03.2012г. , вписано в ТР на 06.04.2012г. е 

открито производство по несъстоятелност на Вратица АД, гр.Враца. и е определена 

начална дата на неплатежоспособност 26.11.2010г. Допуска се обезпечение чрез налагане 

на общ запор и възбрана върху имуществото на Вратица АД. Назначава за временен 

синдик Красимир Иванов, който да пристъпи към изпълнение на задълженията си считано 

от деня на вписване  на решението в търговския регистър. Свиква се първо събрание на 
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кредиторите на 18.04.2012 год. Осъжда Вратица АД да заплати на НАП направените по 

делото такси и разноски  в размер на 1125 лв., както и сумата от 900 лв.- юрисконсултско 

възнаграждение. Решението може да се обжалва пред ВКС на Р.България в едномесечен 

срок от връчването му на страните. Решението е обжалвано от „Вратица” АД и се чака 

насрочване на съдебно заседание  във ВКС. 

На 18.04.2012г. е проведено първо заседание на кредиторите, на което с Определение 

№120/18.04.2012г. за постоянен синдик е назначен Красимир Иванов, с дата на встъпване в 

длъжност 19.04.2012г. В определения от закона срок „Вратица” АД, на основание чл.690 

ТЗ възразява срещу приетия от синдика списък на кредиторите. Съдебното заседание на 

Врачанския окръжен съд за разглеждане на възражението е насрочено на 17.07.2012г. 

Делото е отложено за 06.11.2012 год. поради това, че се чака произнасяне на ВКС по 

подадената жалба. 

С Определение № 824/14.12.2012 г на ВКС – Търговска колегия, състав I т.о., е определено да 

не се допуска касационно обжалване на Решение № 481 от 23.03.2012 г по т.д. № 2841/2011 г 

на САС. Процесното определение не подлежи на обжалване. Насрочено е съдебно заседание 

пред Врачански Окръжен Съд на 22.01.2013 г, на което заседание съда ще следва да извърши 

правна преценка на представения Списък на кредиторите. В зависимост от решението на съда 

ще бъдат предприети всички допустими законови действия за защита на правата и интересите 

на Дружеството. 

Хронология предшестваща решението е подробно представена в т.24. 

6) За периода 1 януари - 31 декември 2012г. холдингът не е извършвал сделки, 

свързани с придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма 

стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК. Подобна информация не е постъпвала и от 

дъщерните дружества.  

7) Няма сключени, прекратени и развалени договори за съвместно предприятие. 

8) На редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено  на 14. 06. 2012г. е 

направен избор на одоторско предприятие “Ажур ТДМ” ООД за одит на финансов отчет 

2012г.  

9) Финансовият резултат за периода, приключващ на 31 декември 2012г (междинен 

финансов отчет) е загуба от 9,325 х.лв. 

10) За перида няма формирани съществени загуби по отделни активи и пасиви. 

11) Не са възниквали непредвидими или непредвидени обстоятелства от извънреден 

характер, вследствие на които холдингът е претърпял щети, възлизащи на три или повече 

процента от нетните активи на дружеството. 
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12) Модифициран одиторски доклад. От възникването си през 1996г. като търговско 

дружество, Доверие Обединен холдинг АД е подлаган на независим финансов одит 

ежегодно и всички одиторски доклади са неквалифицирани. 
13) Проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите реши да не се 

разпределя дивидент за финансовата 2011г. 

14) Съществени задължения.  
Получен заем  от Софарма АД в размер на  14,931  х.лв. към датата на отчета, при лихвен 

процент  8,30 на годишна база и краен срок на погасяване 31.12.2013г. 

За същия период дъщерните дружества декларират задължения извън икономическата 

група: 

 Марицатекс АД – Електроразпределение – 5 х.лв. и задължения към  търговски 

контрагенти 72 х.лв. ; 

 Ритон-П АД – задължения към доставчици извън икономическата група – 337 х.лв. 

 Медика АД – съгласие за издадена банкова гаранция в размер на 50 х.лв.срещу 

одобрен кредитен лимит, в полза на “Медика Здраве” ЕООД. Гаранцията следва да 

послужи за подпомагане на участието на второто дружество в търгове за доставка на 

медицински продукти на болничните заведения, както и за ползване на кредитен 

лимит за доставка на горива. 

Предоставен кредит на “Медика Болкънс” ООД в размер на 53 х.лв. с 8% годишна 

лихва. 

 ЗОФ Медико 21 АД - паричен заем от 28.07.2008 г. между „ЗОФ Медико-21” АД и 

„Софарма” АД в размер на 1 100 хил. лв., с годишна лихва в размер на 8,08 %. През 

м.декември е погасена лихва и частично главница в размер на 400 х.лв. Договорът е 

анексиран с краен срок на погасяване 31.12.2014г.Дългът към датата на финансовия 

отчет възлиза на 728 х.лв. 

Останалите свързани лица декларират, че няма нововъзникнали съществени задължения 

и/или необслужване на такива, от предходни периоди. 

 

15) Вземания. 

Предоставени кредити от Доверие Обединен холдинг АД в х.лева към 31 декември  
2012г. 
 
Дългосрочни 
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Дружество Цел на 
предоставения 
заем 

Договорен 
размер на 
заема 
BGN’000 

Краен срок 
на 
погасяване 

Лихвен 
% 

Общо 
вземания 
по заема 
към 
31.12.2012 
BGN’000 

в т.ч.  
Нетекуща 
част 
BGN’000 

Текуща 
част, в т.ч. 
лихви и 
такси 
BGN’000 

Биляна  трико АД оборотни 
средства 

706 30/01/2022 8.50% 902 706 196

Ритон П АД оборотни 
средства 

500 31/03/2013 8.50% 32 
 

 32 

Българско вино 
ООД 

Изграждане 
пречиствателна 
станция 

66 21/02/2015 8.50% 58 
 

54 4

      
992 

 
760 

 
232

 
Краткосрочни 

Дружество Договорен размер 
на заема BGN’000

Краен срок на 
погасяване 

Лихвен % Общо вземания 
по заема към 

31.12.2012 
BGN’000 

в т.ч. 
Главница 
BGN’000 

Лихви 
BGN’000 

  
Индустриален холдинг 
Доверие АД 

10467 31/12/2013 8.50% 13583 10467 3116

ИХД АД -МБАЛ "Овча 
купел" 

1500 31/12/2013 8.50% 1156 869 287

Индустриален холдинг 
Доверие АД 

1771 31/12/2013 8.50% 1817 1771 46

Индустриален холдинг 
Доверие АД 

92 11/12/2013 8.50% 92 92 0

Марицатекс АД 1465 31/12/2013 8.50% 1663 1465 197

Марицатекс АД 1385 31/12/2013 8.50% 166 146 20

Марицатекс АД 100 30/11/2012 8.50% 103 100 3

Вратица-Враца АД 162 30/11/2013 8.50% 197 162 35

Вратица-Враца АД 250 30/11/2013 8.50% 270 217 53

Вратица-Враца АД 526 31/12/2013 8.50% 118 99 19

Вратица-Враца АД 184 31/12/2013 8.50% 205 184 21

Вратица-Враца АД 170 05/10/2013 8.50% 172 170 2

Доверие-Енергетика АД      182 14/12/2013 8.50% 208 184    24

Доверие-Енергетика АД      30 30/11/2013 8.50% 30 30 1

Българско вино ООД            216 31/03/2013 8.50% 242 215 27

Българско вино ООД            62 31/12/2013 8.50% 77 73 4

Българско вино ООД            150 01/07/2013 9.50% 93 77 16

Българско вино ООД            58 09/10/2013 8.50% 49 48 1

Дунав АД 140 17/02/2013 8.50% 161 140 21
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Дунав АД 80 31/12/2013 8.50% 91 80 11

Дунав АД 150 30/06/2013 8.50% 163 150 13

Дунав АД 180 31/12/2013 8.50% 192 180 12

Дунав АД 130 31/12/2013 8.50% 138 130 8

Дунав АД 50 31/12/2013 8.50% 50 50

Хеброс П АД 20 31/12/2013 8.50%
23 20 3

Хомоген АД 326 19/11/2013 8.50%
328 326 3

Хидроизомат АД 200 31/12/2013 8.50% 204 200 4
     
    21592 17644 3948

 
 
Предоставени кредити от Индустриален холдинг Доверие АД към 31 декември  2012г. 
 
Дългосрочни 
 
Дружество Договорен 

размер на 
заема BGN’000

Краен срок 
на 

погасяване

Лихвен % Общо 
вземания по 

заема  BGN’000 

в т.ч. Главница 
BGN’000 

Лихви BGN’000

        

Марицатекс АД 1000 31.12.2013 8.50% 1064 1000 85 

Марицатекс АД 700 31.12.2013 8.50% 707 665 57 

       
    

1807 1665 142 
 

Краткосрочни
Дружество Договорен 

размер на 
заема BGN’000

Краен срок 
на 

погасяване 

Лихвен % Общо 
вземания по 

заема  
BGN’000 

в т.ч. 
Главница 
BGN’000 

Лихви 
BGN’000 

        

Доверие Енергетика АД 30 31.12.2013 9.50% 39 30 9 

Ритон П АД 800 31.12.2013 8.50% 131 130 1 

Вратица - Враца АД 280 31.12.2013 8.50% 360 280 85 

Вратица - Враца АД 186 31.12.2013 8.50% 237 184 57 

Вратица - Враца АД 36 31.12.2013 8.50% 15 12 4 
Хеброс-П АД  200 31.12.2013 8.50% 310 158 155 
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Хеброс-П АД  12 31.12.2013 8.50% 16 12 5 
Хеброс-П АД  152 31.12.2013 9.00% 108 100 10 

Българско вино ООД 
0 

31.12.2013 8.50% 159 0 159 

Българско вино ООД- ДПВ 
0 

31.12.2013 8.50% 6 0 6 

Българско вино ООД 150 31.12.2013 8.50% 123 119 7 

       
    1519 1021 498 
 

Предоставени кредити от Доверие Капитал и дъщерните му дружества към 
31 декември  2012г. 

 По предоставени кредити от Медика АД. 

Дружество Цел на 
предоставе
ния заем 

Договорен 
размер на 
заема 

 
 

BGN’000 

Краен 
срок 
на 

погасяване 

Лихвен % Общо вземания 
по заема към 

31.12.2012 
 

BGN’000 

в т.ч. 
 

Главница 
 
 

BGN’000 

 
 

Лихви 
 
 

BGN’000 

Medica Balkans S.R.L  Оборотни 
средства 60 01.06.2013

 
8% 

 
60 53 7

    60 53 7
     

 
 

16) Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане. Холдингът извършва 

дейността си при нормален ритъм на финансиране и инвестиране на средства, използва 

външни източници за финансиране като публично емитирани облигации, банкови заеми, 

лизингови договори и заеми и депозити от свързани лица. Всички се обслужват съгласно 

клаузите и падежите по договорите, няма просрочени задължения. 

17) Увеличение или намаление на акционерния капитал . 

На основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. 

ЗППЦК и съгласно овластяването от Устава на дружеството за увеличаване на капитала, на 

24 януари 2012г. Управителният съвет взима решение за УВЕЛИЧАВАНЕ НА 

КАПИТАЛА на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, от 14 006 093 лв., разпределен 

в 14 006 093 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас 

и номинална стойност от 1 лев, до 23 469 669 лв., чрез издаване на нови 9 463 576 броя 

безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна 

стойност от 1,48 лева всяка една,  както следва:  

 7



Доверие Обединен холдинг АД    
 

Увеличението на капитала се извършва в условията на публично предлагане на 

новоемитирани акции. След приключване на процедурата по записване на акциите 

размерът на реализираното увеличение е 4 730 006 броя акции или капиталът на 

дружеството ще възлиза на 18 736 099 броя якции. Постъпленията от емисията са 7  000 

408,88 лева. 

Увеличението е вписано в Търговския регистър на 11 юли 2012г. 

18) На управлението не са известни обстоятелства, свързани с преговори за 

придобиване на дружеството. 

19) За периода не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във 

връзка с обичайната дейност на дружеството. 

20) Няма отправено търгово предложение към управлението на холдинга. 

21) Като управляващо дружество “Доверие – Обединен холдинг” АД не извършва 

производствена и/или търговска дейност по повод на която да има установени трайни 

отношения с клиенти, спрямо които да се преценява съществено намаляване на 

взаимоотношенията с тях в рамките на тези, които формират най-малко 10 на сто от 

приходите за последните три години. В този контекст не може да се разглежда и: 

a. големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на 

дружеството за последните три години); 

b. развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на 

производствените мощности; 

c. преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна 

част от приходите на дружеството. 

22) “Доверие – Обединен холдинг” АД не развива като юридическо лице, дейности 

подлежащи на специален лицензионен или подобен разрешителен режим. 

23) Няма образувани съдебни дела от и срещу дружества в икономическата група за 

периода. Гражданско дело срещу дъщерно дружество от съществен характер:  

№359/2004г по иск на Агенцията за държавни вземания срещу “Вратица” АД за обявяване 

в несъстоятелност. С определение от 27 май 2004г. на Врачанския окръжен съд е спряно 

производството по молба на страните на основание чл.182 от ГПК. Определението не е 

обжалвано. В последствие делото е възобновено и е проведено заседание на 12 април 

2005г. Врачанският окръжен съд е отхвърлил молбата на Агенцията за държавни 

вземания за обявяване на Вратица АД в несъстоятелност. Решението е обявено в ДВ 

бр.55/2005г. Към 30.09.2005г. С решение от 09.12.2005г. ВКС потвърди решението на 

ВОС с което окончателно е отхвърлен иска за несъстоятелност. АДВ е предявил иск по 
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чл.252 от ГПК за установяване на вземанията и е образувано гражданско дело № 

901/2005г. С решение 1645/28.07.2006г. ВОС признава за установено вземане в размер на 

9 975 933,89 щ.долара и 50 501,91 лева, както и  разноски за 38 728,80 лева и 272 348 лева 

държавна такса. Вратица АД обжалва решението пред САС в законоустановения срок. 

Проведено е първо заседание на 16.03.2007г. Назначена е нова счетоводна експертиза. 

Вещото лице, назначено да извърши съдебно счетоводната експертиза е внесло отвод, 

поради заетост и е назначено друго лице. Новоназначеното вещо лице е изготвило 

експертиза, която е внесена за разглеждане. На заседание на 15.02. 2008г. са определени 

нови задачи на съдебно – счетоводната експертиза. На  заседание от 04 юли 2008г. 

представената съдебно-счетоводна експертиза е оспорена от страна на дружеството, 

поради което делото не е обявено за решение , а е насрочено заседание на 17 октомври 

2008г. След проведеното заседание делото е обявено за решаване. 

С решение 128/13.01.2009г. е признато за установено, че Вратица АД дължи на АДВ 

сумата от : 

   16 132,21 лева – главница, 863 486,84 щатски долара -  редовни лихви,                    

259,01 лева – наказателна лихва и  25 000,00 щатски долара лихви от предходни периоди. 

АДВ следва да заплати на Вратица АД сумата ог 41 694,44 лева, а дружеството към САС 

7 955,68 лева. 

Остатъка до размера на иска се отхвърля, поради това, че не са настъпили падежите на 

задълженията. 

С определение 732/09.12.2009г. не е допуснато касационното обжалване. 

На 19 февруари 2010г. с акт на НАП е установено частно държавно вземане в размер на 9 

750 131,67 лева и 3 040 636,66 щатски долара. Отправена е покана за доброволно 

изпълнение на задължението в седем дневен срок. 

С възражение изх.№ 25/01.03.2010г. е направено възражение в което са оспорени изцяло 

констатациите на предходния акт. 

На 25 ноември 2010г. НАП София е подала молба за откриване на производство по 

несъстоятелност. На 02 декември 2010г. ВрОСна закрито заседание насрочва съдебно 

заседание на 19.04.2011г. за събиране на доказателства. 

 С решение 38/20.06.2011г.Врачанския окръжен съд отхвърля молбата на НАП за 

обявяване на неплатежоспособността и откриване на производство по несъстоятелност, 

като неоснователна. Решението е обжалвано от НАП пред САС и е насрочено заседание 

на Апелативен съд София на 21.03. 2012г. Последният постъновява откриване на 

производство по несъстоятелност и назначава синдик на дружеството. 
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25) Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия от холдинга и дъщерните му 

дружества. 

През тримесечието са придобити: 

a. ДКЦ Медико АД – 1201бр. акции, представляващи 19,92% от капитала на 

дружеството; 

b. Елфарма АД – 125 броя акции, представляващи 25% от капитала на 

дружеството. 

 

 През отчетното тримесечие икономическата група “Доверие Обединен холдинг” 

АД не е извършвала придобивания и продажби на акции . 

 

Доверие Обединен холдинг АД  не е поръчвало изследване на кредитен рейтинг. 

 

Междинният консолидиран финансов отчет е одобрен за публикуване на  25 февруари 2013 

година от: 

  

Анна Павлова Борис Борисов 

Член на УС Изпълнителен директор 

  

  

Даниела Коларова  

Член на УС  
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