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Настоящият междинен консолидиран отчет на управлението на “Доверие – Обединен холдинг” 

АД обхваща периода, приключващ на 30 юни 2020г. е изготвен в съответствие с разпоредбите на 

чл.44 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 2 и 5 от Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа (ЗППЦК), като включва и установените събития, настъпили след датата на баланса. 

Структурата на този отчет е в съответствие с приложение 10 към чл.32а, ал.2 от Наредба №2. 

Управителният съвет на холдинга потвърждава, основавайки се на отговорността на 

ръководствата за изготвянето на всеки от индивидуалните междинни финансови отчети на 

дружествата, участващи в консолидирания финансов отчет,  и в съответствие с пояснителните 

бележки към тях, че: 

✓ не е имало нередности, в които да са участвали ръководители или служители, които могат 

да бъдат съществени по отношение на консолидирания финансов отчет; 

✓ всички съществени сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в 

междинния консолидиран финансов отчет към 30 юни 2020г.; 

✓ не е налице реално или потенциално нарушаване на закони и (или) други нормативни 

разпоредби, което би имало съществено влияние върху междинния консолидиран финансов отчет 

или би могло да послужи за основа за отчитане на условна загуба; 

✓ не съществуват правни или други ограничения върху потока на средства; 

✓ не са известни тенденции, искания, ангажименти, събития или случайни обстоятелства, за 

които има основания да се очаква, че могат да окажат влияние на дружеството като цяло. 
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I. Обща информация за икономическата група 

 

1. Компания майка 

 

“Доверие - Обединен холдинг” АД (компания майка) е публично акционерно дружество, 

регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 13056 от 1996г. Дружеството е учредено 

през същата година.  

Седалището  и адресът на управление на “Доверие - Обединен холдинг” АД е РБългария, 

София 1756, ул.”Лъчезар Станчев” №5, бл. А, ет.7, тел. (02) 98 456 10; 98 456 11; факс: (02) 98 456 63 

.Дружеството няма разкрити и регистрирани клонове. Електронният адрес е както следва: 

doverie@doverie.bg. Официално регистрираната интернет страница е www.doverie.bg. 

Предметът на дейност на  Доверие-Обединен Холдинг АД е придобиване, управление, 

оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества – 

юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски 

дружества, и/или в тяхното управление; придобиване, управление и продажба на облигации; 

придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на 

дружества, в които холдинговото дружество участва.  

 

2. Дъщерни предприятия 

 

Към 30 юни 2020г. дружеството упражнява контрол на следните дъщерни дружества 

(групирани по икономически отрасъл):  

 

Дружество % на участие в капитала 

  

ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ 

„Moldindconbank” S.A. 

 

77,63% 

ПОДХОЛДИНГОВИ ДРУЖЕСТВА   

Индустриален Холдинг-Доверие АД 100,00% 

Доверие - Капитал АД 100,00% 

ТЪРГОВИЯ    

Доверие - Брико АД 71.93% 

ЗДРАВНИ УСЛУГИ   

ОЗОФ Доверие ЗАД 98.15% 

ЗК "Медико 21" АД 95.20% 

МЦ Доверие АД 100,00% 

МБАЛ Доверие АД 100,00% 

http://www.doverie.bg/
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Служба по ТМ Доверие ЕООД 100,00% 

ЗФ Здраве ЕАД в ликвидация 

 100,00% 

СТРОИТЕЛСТВО   

Дунав АД 81.82% 

Хидроизомат АД 93.34% 

 ПРОИЗВОДСТВО НА ГРОЗДЕ И ВИНА   

Българско вино ООД 100,00% 

Новоселска гъмза АД 

 85.72% 

ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ  

Доверие Грижа ЕАД 

 

 

100.00% 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ АКТИВИ 

  

Марицатекс АД 54.36% 

Биляна Трико АД 98.88% 

ДРУГИ ОТРАСЛИ 

  

 

Хомоген АД 100.00% 

Доверие Инвест ЕАД 100.00% 

 

Основният предмет на дейност на дружествата от групата е: 

 

ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ 

„Moldindconbank” S.A. - Банката може да извършва, в рамките на лиценза, издаден от 

Националната банка на Молдова, следните дейности: привличане на депозити и други възстановими 

средства; предоставяне на кредити, сред които: потребителски кредити, ипотечни кредити, 

факторинг с или без обжалване, финансиране на търговски сделки (включително фиксирани суми);  

финансов лизинг; предоставянето на платежни услуги, в съответствие със Закон № 114 от 18.05.2012 

г. за платежните услуги и електронните пари (РМолдова); издаване и администриране на 

пътнически чекове, сметки и други платежни инструменти;  издаване на гаранции и приемане на 

задължения; транзакции за своя сметка или за сметка на клиенти с някой от следните средства: 

инструменти на паричния пазар (чекове, сметки, депозитни сертификати и др.); чуждестранна 

валута; фючърсни и опционални договори; инструменти, базирани на валутни курсове и лихвени 

проценти; ценни книжа и други финансови инструменти; участие в емитирането на ценни книжа и 

други финансови инструменти и предоставянето на услуги, свързани с тази емисия;  съвети на 

юридически лица относно структурата на уставния капитал, бизнес стратегията и други аспекти, 

свързани с търговската дейност, както и съвети и услуги относно сливания и придобивания на 

юридически лица; парично посредничество (посредничество на междубанковите пазари);  

управление на портфейл и консултации във връзка с тях;  съхранение и управление на финансови 
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инструменти;  информационни услуги за заеми;  услуги за съхранение в банкови сейфове;  издаване 

на електронни пари, в съответствие със Закон № 114 от 18.05.2012 г. за платежните услуги и 

електронните пари;   всяка друга финансова дейност или услуги, разрешени от Националната банка 

на Молдова, при спазване на специални закони, които уреждат съответните дейности. 

Банката може да извършва инвестиционни услуги и дейности, както и други допълнителни услуги 

съгласно лиценза, издаден от Националната комисия за финансов пазар. 

Банката няма право да извършва следните операции: да залага свои собствени акции от името на 

Банката; да предоставя кредити, обезпечени с акции, други видове ценни книжа или облигации, 

емитирани от Банката и / или друго свързано лице, принадлежащо към групата, към която Банката 

принадлежи. 

 

 

ХОЛДИНГОВИ ДРУЖЕСТВА 

 

“Индустриален холдинг Доверие” АД - холдингово дружество, придобиване, управление, оценка 

и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които 

холдинговото дружество участва, производство и търговия в страната и чужбина със стоки и услуги, 

включително със суровини, прежди, платове и изделия от тях, извършване на посредническа и 

инженерингова дейност, проектиране и строителство, управление на недвижима собственост, 

научно-техническа, технологична и патентна информация, инвеститорски и независим строителен 

контрол.  

“Доверие-Капитал” АД – холдингово дружество, занимаващо се с вътрешно и външно търговска 

дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, организиране и експлоатация 

на търговски предприятия и всякаква друга дейност. 

 

ТЪРГОВИЯ 

 

“Доверие-Брико” АД – изграждане, експлоатация и управление на верига магазини за търговия на 

дребно със стоки за бита и ремонтна дейност. Дейността на дружеството е основана на 

Споразумение за съдружие с Mr.Bricolage SA (Франция), сключено през 1999 година. Според това 

споразумение “Доверие-Брико” АД притежава изключителното право да ползва търговската марка 

на Mr.Bricolage  на територията на България.  

Дружеството развива своята дейност в следните магазини на територията на страната: София 1, 

Пловдив - два, София 2, Варна, Благоевград, Бургас, Плевен , Русе и Добрич. 

 

ЗАСТРАХОВАНЕ 

 

“ОЗОФ Доверие” ЗАД - застраховане за заболяване и/или злополука. 
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ЗК “Медико – 21” АД - застраховане за заболяване и/или злополука 

 

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ 

 

Медицински център Доверие АД - осъществяване на специализирана извънболнична помощ в 

съответствие с действащото в страната законодателство, включително извършване на диагностика, 

лечение, рехабилитация и наблюдение на болни; консултации; профилактика;предписване 

лабораторни и други видове изследвания; извършване на медицински дейности и манипулации; 

обема вида домашни грижи и помощ за болни; лекарства, превързочни материали и медицински 

пособия, извършване експертиза на временна неработоспособност; наблюдение и оказване на 

медицинска помощ при бременност и майчинство; извършване на дейности по здравна промоция и 

профилактика, в т.ч. профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани с 

оказваната медицинска помощ; насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ. 

МБАЛ Доверие АД - Осъществяване на болнична помощ:  диагностика и лечение на заболявания, 

когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ, родилна 

помощ,рехабилитация, диагностика и консултации, поискани от лекар или стоматолог от други 

лечебни заведения, трансплантация на органи, тъкани и клетки, вземане, съхраняване, снабдяване с 

кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор, медико-козметични услуги, клинични изпитвания 

на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство, учебна и 

научна дейност. 

СТМ Доверие ЕООД – служба по трудова медицина 

ЗФ Здраве ЕАД в ликвидация- служба по трудова медицина 

 

ПРОМИШЛЕНОСТ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО 

 

“Дунав” АД - проектиране, строителство, специализирани строителни услуги, производство на 

строителни материали и изделия, предприемачество, комплексно обслужване със строителна 

механизация и автотранспорт, авторемонтни услуги, вътрешни и международни превози, 

спедиторска дейност, подготовка на кадри за строителството, търговия в страната и чужбина, 

отдаване под наем и аренда на недвижимо имущество, покупка, строеж и обзавеждане на 

недвижими имоти с цел продажба, изпитвания и измервания на строителни материали и 

дефектоскопия на заварени изделия. 

“Хидроизомат” АД - производство на хидроизолационни, топлоизолационни и други материали, 

строителство, ремонт и услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел 

продажба, научно-производствена и развойна дейност, ноу-хау, производство и търговия на 

интелектуални продукти, търговска дейност в страната и чужбина. 

 

ПРОИЗВОДСТВО НА ГРОЗДЕ И ВИНА 
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Новоселска Гъмза АД - Изкупуване на грозде и плодове, производство на вина, ракии и др. 

Българско вино ООД - Изкупуване на грозде и плодове, производство на вина 

 

ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ И БИТОВА ХИМИЯ 

 

Веко ЕООД ( Доверие Грижа ЕАД – вписано преобразуване на 19.01.2018г.) – производство на 

перилни и други препарати за битова хиимия.  

 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ АКТИВИ 

 

 

“Марицатекс” АД - Дружеството е създадено и до 31.08.2010 г. функционира като предприятие за 

производство на текстил и изделия от текстил. На проведено Общо събрание на акционерите на 

20.07.2010 г. е взето решение за спиране на текстилното и всички свързани с него производства. В 

изпълнение на горецитираното решение са прекратени трудовите договори на всички работници и 

служители, с изключение на тези чиито трудови функции не са пряко свързани с производствения 

процес и са необходими за стопанисване на активите на дружеството.  

На основание същото решение на Общото събрание,  дейността на дружеството се ограничава 

и осъществява  в областта на „Отдаване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти”.  

“Биляна Трико” АД – отдаване под наем на собствени недвижими имоти. 

 

ДРУГИ ОТРАСЛИ 

 

Хомоген АД - търговия със стоки и услуги и извършване на посредническа дейност; 

 

Доверие Инвест ЕАД - Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и 

чуждестранни дружества, вътрешна и външно-търговска дейност, търговско представителство, 

посредничество и агентство, организиране и експлоатация на търговски предприятия, управленски 

и маркетингови услуги, консултантска дейност. 

 

3. Капитал и акции  

Към 30 юни 2019г. капиталът е разпределен в 18,736,099 броя обикновени безналични поименни 

акции с право на глас с номинална стойност 1  (един) лев за една акция. Всички акции на 

дружеството се търгуват на Българска Фондова Борса АД. Доверие-Обединен Холдинг АД има 

издадени един клас акции. Всяка акция на дружеството дава право на един глас в Общото събрание 

на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, пропорционални с номиналната 

стойност на акцията. Правото на глас възниква с пълното изплащане на емисионната стойност и 

вписването на дружеството, съответно на увеличаването на капитала, в търговския регистър на съда. 
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На управлението не е известно да съществуват ограничения върху прехвърлянето на акциите на 

дружеството, както и ограничения за притежаването им или необходимост от получаване на 

одобрение от дружеството или друг акционер. В устройствените документи на дружеството или в 

отделни споразумения не са предвидени възможности между дружеството и управителните му 

органи и/или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно 

основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово 

предлагане. 

Към 30.06.2020г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва: 

Акционерен капитал 

 

30.06.2020 

BGN ‘000 

 31.12.2019 

BGN ‘000 

( BGN’000) 
18,736 

 
18,736 

Брой акции  

(номинал 1.00 лев) 
18,736,099 

 

18,736,099 

Общ брой на регистрираните акционери 146,959  146,952 

 в т.ч. юридически лица 53  48 

          физически лица 146,906  146,904 

Брой акции, притежавани от юридически лица 10,412,369  10,256,133 

% на участие на юридически лица 55,57%  54,74% 

Брой акции, притежавани от физическите лица* 8,323,730  8,479,966 

% на участие на физически  лица 44,43%  45,26% 

 

*В брой акции, притежавани от физически лица, са включени 240 броя акции с неуточнена собственост от 

1996г., които Централният депозитар АД води по емисионна сметка на Доверие - Обединен холдинг АД.  

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

   

 

Софарма АД  4,679,790 24,98 

Телекомплект АД 1,671,294 8,92 

 

Акции от - до Брой акционери % от всички 

акционери 

Брой притежавани 

акции 

% от всички 

акции 

1 - 100 144,913 99 6,500,273 34.69 

101 - 1000 1,832 1 365,332 1.95 

1001 - 10000 164 0 559,729 2.99 

10001 - 100000 36 0 830,960 4.44 

100001 - 500000 9 0 1,884,995 10.06 

500001 - 1000000 3 0 2,244,026 11.98 

1000001 - 5000000 2 0 6,350,784 33.90 

Over 5000000 0 0 0 0.00 

Total 146,959 100 18,736,099 100.00 
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4. Органи на управление на компанията майка, управление и представителство 

Дружеството е с двустепенна система на управление.  

Надзорен съвет 

Членове на  Надзорния съвет  към 30.06.2020г.  са :  

Радосвет Крумов Радев -   председател на НС 

Иван Огнянов Донев -  член  

Венцислав Симеонов Стоев - член  

Управителен съвет 

Членове на  Управителния съвет  към 30.06.2020г.    са:  

Александър  Георгиев Христов - изпълнителен директор  

Анна Иванова Павлова- председател на УС  

Мина Николова - Ангелова - член 

Дружеството се представлява от Александър  Георгиев Христов. 

 

Към 30.06.2020г.  списъчният брой на персонала в икономическата група е 2,692 ( 31.12.2019 

г. е 2,664).  

 

Одитният комитет подпомага работата на Съвета на директорите, има роля на лица, 

натоварени с общо управление, които извършват мониторинг и надзор над вътрешната контролна 

система, управлението на риска и системата на финансово отчитане на дружеството.  

Одитният комитет има следния състав: 

Иван Димов - председател ( независим член) 

Елена Големанова - независим член  

Анна Павлова - член 

Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните 

органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава. 

Решенията за избиране и освобождаване на членове на Надзорния съвет се вземат с явно 

гласуване и мнозинство от представените акции. 

От своя страна Надзорният съвет избира и освобождава членовете на Управителния съвет, 

определя индивидуалното им възнаграждение в съответствие с решението на Общото събрание, 

както и правата и задълженията им по управлението и представляването на дружеството и 

контролира дейността им. 
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Решенията за изменения и допълнения на устава се вземат с явно гласуване и мнозинство 2/3 от 

представените акции. Увеличаване и намаляване на капитала има действие от вписването на 

решенията в търговския регистър 

Правомощията на управителните органи 

Няма одобрени специални пълномощия, извън регламента на Търговския закон и Закона за 

публично предлагане на ценни книжа. 

 

5. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл.187д от 

Търговски закон /член 39, т. 6 от Закон за счетоводство/ 

Дружеството не притежава собствени акции.  

През текущата година не са придобивани и продавани собствени акции. 

II. Информация по чл.247 и чл. 240б от Търговски закон 

1. Информация по чл. 247 от ТЗ 

Информация относно протичането на дейността и състоянието на дружеството и 

разяснения относно междинния  консолидиран финансов отчет 

В точка III  е описана дейността и състоянието на Групата  и се разяснява междинния 

консолидиран финансов отчет към 30.06.2020г. 

Възнаграждения, получени общо през периода от членовете на съветите 

Разходи за персонала* 
 

01 януари – 

30 юни 2020 
 

01 януари – 

 30 юни 2019 

  
BGN '000 

 
BGN '000 

     
Възнаграждения на Управителен съвет / Съвет на директорите 

и Изпълнителни директори/ Управители 
 

(1,379) 
 

(770) 

Възнаграждения на Надзорен съвет 
 

(492) 
 

(252) 

Общо: 
 

(1,871) 
 

(1,022) 

Членовете на органите за управление и контрол не са получавали непарични възнаграждения. 

Тантиеми и бонусни схеми 

 Съгласно Устава изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение 

(тантием) в размер на до 1 % от нетната печалба на дружеството както и да бъде оправомощен да 

определи кръга на служителите, между които да бъде разпределена като бонус парична сума в 

размер на до 2 % от стойността на печалбата на дружеството за всяка календарна година. Когато 

определена част се изисква да бъде разсрочена за по-дълъг от 12-месечен период, тази част се 
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оценява по нейната сегашна стойност към датата на финансовия отчет и се посочва към нетекущите 

пасиви в отчета за финансовото състояние, статия „задължения към персонала”.  

Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съветите през периода 

акции и облигации на дружеството 

Данни за броя пряко притежаваните акции от членовете на Надзорния и Управителния и 

съвет  

a. Радосвет Крумов Радев -не притежава 

b. Иван Огнянов Донев  -не притежава  

c. Венцислав Симеонов Стоев -26,277 бр. (без изменение) 

d. Александър Христов  -не притежава 

e. Анна Иванова Павлова -не притежава 

f. Мина Николова – Ангелова -не притежава, 

 
30.06.2020г. 31.12.2019 г. 

 
Член на съветите бр. акции относителен дял бр. акции относителен дял изменение 

Радосвет Крумов Радев 0  0 
  

Иван Огнянов Донев  0  0 
  

Венцислав Симеонов Стоев 26,277 0,14% 26,277 0,14% няма 

Александър  Георгиев Христов  0  0 
  

Анна Иванова Павлова 0  0 
  

Мина Николова - Ангелова  0  0 
  

  26,277 0,14% 26,277 0,14% няма 

Дружеството няма издадени облигации. 

Права на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството 

Уставът на дружеството не предвижда ограничения за правото на членовете на Съвета на 

директорите да придобиват акции и облигации на дружеството. 

Опции върху акции на дружеството 

Към датата на този доклад “Доверие-Обединен Холдинг” АД няма предоставени опции на 

членовете на Надзорния и Управителния съвет върху негови акции. 

Информация за участието на членовете на НС и УС в търговски дружества като 

неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на 

друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации 

като прокуристи, управители или членове на съвети  

Надзорен съвет: 

РАДОСВЕТ КРУМОВ РАДЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ 
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Образование: средно - 29 ЕСПУ в град София - 1978 година; висше - Юридически Факултет 

на СУ “Кл.Охридски” - 1984г 

Относим професионален опит: 

Софийски градски съд - 1985 - 1986 година;  

в Българско Национално Радио - от 1986г. до август 1992г.;  

през 1989 година - първата частна фирма “ДАРИК”;  

през 1992 година основава ДАРИК РАДИО;  

От 1990 година е член на Изпълнителното бюро и зам.председател на Българската Стопанска 

Камара;  

От 2018 година е Председател на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес; 

Учредител на “Доверие - Обединен холдинг” АД;  

Бизнес адрес: 

гр. София, район „Оборище.”, бул. „Княз Дондуков.” № 82. 

Радосвет Крумов Радев притежава пряко/непряко значителен дял (над 25%) от капитала на 

следните дружества: 

 - „МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ” АД – притежава непряко над 25%; 

 - „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ” АД – притежава пряко над 25%; 

 - „ДАРИК 90 СОФИЯ” – притежава непряко над 25%; 

- „ДАРИК РАДИО” АД – притежава пряко над 25%; 

- „МЕДИАМИКС ГРУП” ООД – притежава пряко над  25%; 

 - „ЦИТАДЕЛА” ЕООД – притежава непряко над 25%; 

 - „ДАРИК АКАДЕМИЯ” ЕООД – притежава непряко над 25%; 

 - „ДАРИК ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АД – притежава непряко над 25%; 

 - „БУЛГАРКОНТРОЛА” АД – притежава непряко над 25%; 

- „ЕЛ ДЖИ АР КОНСУЛТ” ООД – притежава пряко над 25%; 

- „ДАРИК ХОЛДИНГ” АД  - притежава пряко над 25%; 

- „АКВАПОНИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – притежава непряко над 25%; 

- „ФЕЙСКОМ” ООД  - притежава непряко над 25%; 

- „РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ДАРИК (РАД)” ЕООД –  притежава пряко над 25%; 

- „КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ” АД – гр. Мездра – притежава непряко 

над 25%; 

- „НИАРЛЕНД “ ЕООД - притежава непряко над 25%; 

Радосвет Крумов Радев участва в управителен/контролен орган в следните дружества: 

- „БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА – СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС” – Член на 

Управителния съвет и Председател; 

- „ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ” АД – Член на Надзорния съвет; 
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- „ДАРИК РАДИО” АД - Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор; 

- „АЛБЕНА” АД – Член на Съвета на директорите; 

- „ДУНАВ” АД – Член на Съвета на директорите; 

- „ЦИТАДЕЛА” ЕООД – Управител; 

- „ДАРИК АКАДЕМИЯ” ЕООД – Управител;  

- „ДАРИК 90 СОФИЯ” ЕООД – Управител;  

- „ДАРИК ХОЛДИНГ” АД  – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен 

директор; 

- „ЕЙЧ АР КАПИТАЛ” АД – Член на Съвета на директорите; 

- „ПРИМОРСКО КЛУБ” ЕАД – Представител на управляващото дружество „АЛБЕНА” АД; 

- Фондация „ТРАКИЯ ФОНДАЦИЯ” – Член на Управителния съвет; 

- Фондация „АТАНАС БУРОВ” – Член на Управителния съвет; 

- Сдружение „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ“- 

Председател и член на Управителния съвет; 

- Сдружение „НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ” – Член на Управителния съвет; 

- Сдружение „БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС КЛУБ ВЪЗРАЖДАНЕ” – Член на Управителния 

съвет; 

- Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЧИТАЛИЩЕН СЪЮЗ СВЕТА СОФИЯ” – Член на 

Управителния съвет; 

През последните пет години Радосвет Крумов Радев не е: 

а) осъждан за измама; 

б) свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството му на 

учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в 

други дружества; 

в) официално публично инкриминиран и не са му налагани санкции от законови или 

регулаторни органи (включително определени професионални органи); 

г) не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или 

надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или 

изпълняването на дейността на дружество-емитент; 

д) не са му налагани принудителни административни мерки или административни 

наказания. 

Фамилни връзки: 

Радосвет Крумов Радев не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия на друг член на 

Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.  

 

ИВАН ОГНЯНОВ ДОНЕВ – ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ 
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Образование: 

Бакалавър - “МИО” – УНСС 

Магистратура “Международен Бизнес” – УНСС 

Магистратура “Здравен Мениджмънт” – Медицински Университет 

Относим професионален опит: 

Иван  Огнянов Донев е експерт, а впоследствие директор за връзки с инвеститорите в Унифарм АД 

в периода 2008-2017г. 

Владее френски, английски, руски и испански. 

Бизнес адрес: 

гр. София, район „Изгрев.”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, сграда А, ет. 7. 

Иван Огнянов Донев притежава пряко/непряко значителен дял (над 25%) от капитала на 

следните дружества: 

- „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ” АД – притежава непряко над 25%; 

- „СОФКОНСУЛТ ГРУП” АД - притежава непряко над 25%; 

- „СОФПРИНТ ГРУП“ АД - притежава непряко над 25%; 

- ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА "СИМБА" - притежава непряко над 25%; 

Иван Огнянов Донев участва в управителен/контролен орган в следните дружества: 

- „ДОНЕВ ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГ” АД – Член на Съвета на директорите и 

Изпълнителен директор 

- „СОФКОНСУЛТ ГРУП” АД – Член на Съвета на директорите; 

- „ДОВЕРИЕ – БРИКО” АД – Член на Надзорния съвет; 

-  Сдружение „Виктор Юго” – Член на управителния орган  

 

През последните пет години Иван Огнянов Донев не е: 

а) осъждан за измама; 

б) свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството му на 

учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в 

други дружества; 

в) официално публично инкриминиран и не са му налагани санкции от законови или 

регулаторни органи (включително определени професионални органи); 

г) не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или 

надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или 

изпълняването на дейността на дружество-емитент; 

д) не са му налагани принудителни административни мерки или административни 

наказания. 
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Фамилни връзки: 

 

Иван Огнянов Донев не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия на друг член на 

Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.  

 

ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ СТОЕВ – ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ 

Образование: средно - 29 ЕСПУ в град София - 1978 година; висше - Юридически Факултет 

на СУ “Кл.Охридски” - 1984г 

Относим професионален опит: 

От м. септември 1987 г. Венцислав Стоев е вписан в Софийска адвокатска колегия като адвокат. 

Юридически стаж в Париж, Парижка адвокатска колегия кантора “Кремадес и съдружие”. Член на 

Международния адвокатски съюз от 1992 г.  

 

Бизнес адрес: 

гр. София, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, сграда А, ет. 7. 

 

• Венцислав Симеонов Стоев участва в управителен/контролен орган в следните 

дружества: 

• - „БИОФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ” АД – Член на Надзорния съвет; 

• - „ДОВЕРИЕ – КАПИТАЛ” АД – Член на Надзорния съвет; 

• - „ДОВЕРИЕ – БРИКО” АД -  Член на Надзорния съвет; 

• - „ТЕЛЕКОМПЛЕКТ” АД – Член на Надзорния съвет 

•   - Сдружение „ЕВРОПЕЙСКИ РИЦАРСКИ ОРДЕН НА ВИНОТО – КОНСУЛТ“ – Член на 

Управителния съвет. 

•  - Адвокатско дружество „СТОЕВ, БОТЕВ И СИE” – адвокат и партньор 

• Венцислав Симеонов Стоев притежава пряко/непряко значителен дял (над 25%) от 

капитала на следните дружества: 

• - „СРЕДЕЦ” АД – притежава пряко над 25%; 

• - „ТЕЛЕКОМПЛЕКТ” АД – притежава пряко над 25%; 

• - „ГРИЙН ПРОДЖЕКТ ИНВЕСТМЪНТС” ООД – притежава пряко над 25%; 
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• - „ТЕЛЕКОМПЛЕКТ ИНВЕСТ” АД – притежава пряко над 25%; 

• -  „ЕЛЕКТРИК СОУРС ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД – притежава непряко над 25%; 

• - „ КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД  – притежава пряко над 25%; 

• - Адвокатско дружество „СТОЕВ, БОТЕВ И СИE” – притежава пряко над 25%; 

• - “ТЕКСТА КОРП ЛИМИТЕД” – притежава пряко над 25% 

• - “ТЕЛСO” АД – притежава непряко над 25 % 

• - “МИНЕРАЛКОМЕРС” АД – притежава непряко над 25 % 

• - “АСМП – МЦ СОФИЯ 2000” АД – притежава непряко над 25% 

• - “ХЕМИПЛАНТ” ООД – притежава непряко над 25 % 

• - МЦ “ЗДРАВЕ” ООД (в ликвидация) – притежава непряко над 25% 

• - “ФАРМАПЛАНТ” АД – притежава непряко над 25% 

• - “ФИТОПЛАНТ” ЕООД – притежава непряко над 25 % 

• - “МАРС МВ” АД – притежава непряко над 25 % 

• - “СОФТПРИНТ ГРУП” АД – притежава пряко над 25% 

• - ВЛС АД – притежава непряко над 25% 

• ЕКО СОЛАР ИНВЕСТ  ООД - притежава непряко над 25% 

През последните пет години Венцислав Симеонов Стоев не е: 

а) осъждан за измама; 

б) свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството му на 

учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в 

други дружества; 

в) официално публично инкриминиран и не са му налагани санкции от законови или 

регулаторни органи (включително определени професионални органи); 

г) не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или 

надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или 

изпълняването на дейността на дружество-емитент; 
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д) не са му налагани принудителни административни мерки или административни 

наказания. 

Фамилни връзки: 

Венцислав Симеонов Стоев не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия на друг член 

на Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.  

 

Управителен съвет 

АННА ИВАНОВА ПАВЛОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Образование: Завършила УНСС, специалност "Счетоводство и контрол". Специализирала 

е банково дело в Българо-френския център "Марком". 

Относим професионален опит: 

От 1983 година последователно работи в "Минералбанк" АД, "Кристалбанк", "Туристспортбанк" 

АД като счетоводител, зам.главен и главен счетоводител, а от май до март 1996 година е директор 

на дирекция "Банкови регулатори" в ТБ "Балканбанк" АД. От януари 1997 година до този момент е 

главен счетоводител и началник управление "Финансово" на ОБПФ "Доверие" АД, а понастоящем 

"Доверие Обединен холдинг" АД. През 2000 година специализира международни счетоводни 

стандарти в университета Делауер. През 2001, 2002 г., и 2014г. е преминала курс на обучение в Ernst 

end Young и KPMG по международни счетоводни стандарти.  

Бизнес адрес: 

гр. София, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, сграда А, ет.7. 

Анна Иванова Павлова участва в управителен/контролен орган в следните дружества: 

• - „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДОВЕРИЕ” АД – член на Съвета на директорите, вкл. 

понастоящем; 

• - „ХОМОГЕН” АД – изпълнителен директор, вкл. понастоящем; 

• - „МАРИЦАТЕКС” АД - член на Съвета на директорите, вкл. понастоящем; 

• - „БОНА – 96” ООД – управител, вкл. понастоящем; 

Анна Иванова Павлова притежава пряко/непряко значителен дял (над 25%) от капитала 

на следните дружества: 

• - „БОНА – 96” ООД – притежава пряко над 25 % 

През последните пет години Анна Иванова Павлова не е: 
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а) осъждана за измама; 

б) свързана с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството й на 

учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в 

други дружества; 

в) официално публично инкриминирана и не са й налагани санкции от законови или 

регулаторни органи (включително определени професионални органи); 

г) не е лишавана от съда от правото да бъде член на административните, управителните или 

надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или 

изпълняването на дейността на дружество-емитент; 

 

д) не са й налагани принудителни административни мерки или административни наказания. 

Фамилни връзки: 

Анна Иванова Павлова не е съпруга или роднина по права или по съребрена линия на друг член на 

Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.  

 

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

Образование: 

Образование: Висше юридическо образование, магистър – специалност „Право” – СУ „Св. 

Климент Охридски”, гр. София 

Относим професионален опит: 

Завършил СУ „Св. Климент Охридски”, магистър - специалност „Право”. След 

завършването на висшето си образование, две години работи като адвокат. От 2007 г. работи на 

длъжност „юрисконсулт” в „Доверие – обединен холдинг” АД, а от 2010 г. до 26.05.2017г заема 

длъжността „главен юрисконсулт” в същото дружество. От 2010 г. до настоящия момент е член на 

съвета на директорите на „Биляна – Трико” АД, а от началото на 2012 г. до настоящия момент е и 

изпълнителен директор на дружеството. От месец юли 2016 г. е и член на съвета на директорите и 

изпълнителен директор на „Хидроизомат” АД. От месец януари 2017 г. до 30.09.2019г. е и управител 

на „Хидроизомат – инженеринг” ЕООД. Участвал е в управлението и на редица други дружества, в 

това число „Хеброс – П” АД – член на съвета на директорите, „Доверие Енергетика” АД – заличено 

– член на съвета на директорите и "Д-р Марин Маринов - самостоятелна медико-диагностична 

лаборатория - рентгенови кабинети" АД - заличено – член на съвета на директорите. Бил е 

ликвидатор и на „Реклама” ООД и „Ритон 97” ООД,  Фармахим Холдинг” АД.  Разполага с богат 

опит в сферите на правото и корпоративното управление, придобит при работата на горепосочените 

длъжности. 

Бизнес адрес: 
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гр. София, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, сграда А, ет. 19. 

Александър Георгиев Христов участва в управителен/контролен орган в следните дружества: 

- „ХИДРОИЗОМАТ” АД – Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор; 

- „БИЛЯНА – ТРИКО” АД – Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор;  

- „ДОВЕРИЕ ИНВЕСТ„ ЕАД - Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор 

През последните пет години Александър Георгиев Христов не е: 

а) осъждан за измама; 

б) свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството му на 

учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в 

други дружества; 

в) официално публично инкриминиран и не са му налагани санкции от законови или 

регулаторни органи (включително определени професионални органи); 

г) не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или 

надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или 

изпълняването на дейността на дружество-емитент; 

д) не са му налагани принудителни административни мерки или административни 

наказания. 

Фамилни връзки: 

Александър Георгиев Христов не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия на друг 

член на Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.  

 

МИНА НИКОЛОВА – АНГЕЛОВА – ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Образование: Завършила УНСС София - бакалавър "Счетоводство и контрол", магистър 

"Маркетинг" с професионална квалификация Магистър по икономика УНСС 

София. 

Относим професионален опит: 

ЕТ Радулов - Стара Загора  1.08.1998 г.- 1.04.2000 г. икономически директор. 

Готмар ЕООД  1.04.2000 г.-1.06.2006г. икономист, 01.06.2005 -01.01.2007 г. - Ръководител отдел 

икономически анализи и прогнози, 01.01.2007 г.- 01.10.2014 г. Финансов директор,  11.10.2014 г.-

15.07.2015г.-Управител 

Нова Трейд ЕООД -11.10.2014 г.-15.07.2015 г. - Управител 

Николова Консултинг ЕООД  - от 15.10.2015 г. до момента- Управител 

Обществено социални ангажименти: 

Член на Ротари клуб Берое Ст. Загора 

Председател на Национална Волейболна Лига - Мъже към БФВ 
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Сдружение "Ловно - Рибарско сдружение Съединение -1906“ - Член на УС 

Бизнес адрес: 

гр. София, бул. Ситняково 23 

Мина Николова – Ангелова участва в управителен/контролен орган в следните дружества   

- „НИКОЛОВА КОНСУЛТИНГ” ЕООД – Управител; 

- Сдружение „ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ СЪЕДИНЕНИЕ – 1906 г.” – Член на 

Управителния съвет;  

-  „Ротари Клуб Стара Загора – Берое“ - Член на Управителния съвет; 

- „ЛРД НАСЛУКА” ООД – Управител. 

Мина Николова – Ангелова притежава пряко/непряко значителен дял (над 25%) от капитала 

на следните дружества: 

- „НИКОЛОВА КОНСУЛТИНГ” ЕООД – притежава пряко над 25%; 

- „ЛРД НАСЛУКА” ООД – притежава пряко над 25%; 

- ФБ ТРЕЙДИНГ ЕООД – притежава непряко над 25%; 

- ФУУД ЕНД БЕВЪРИДЖ ТРЕЙДИНГ ЕООД - притежава непряко над 25%. 

През последните пет години Мина Николова – Ангелова не е: 

а) осъждана за измама; 

б) свързана с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството й на 

учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в 

други дружества; 

в) официално публично инкриминирана и не са й налагани санкции от законови или 

регулаторни органи (включително определени професионални органи); 

г) не е лишавана от съда от правото да бъде член на административните, управителните или 

надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или 

изпълняването на дейността на дружество-емитент; 

д) не са й налагани принудителни административни мерки или административни наказания. 

Фамилни връзки: 

Мина Николова – Ангелова не е съпруга или роднина по права или по съребрена линия на друг член 

на Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.  

Планирана стопанска политика през следващата година (чл.247, ал.3 от ТЗ) 
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Информацията е отразена в раздел III, т.4 от настоящия доклад – Вероятно бъдещо развитие 

(чл.39, т.4, от Закон за счетоводство). 

2. Информация по член 240б от ТЗ относно задължението на членовете на съветите да 

уведомяват писмено съвета на директорите, съответно управителния съвет, когато те 

или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън 

обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия 

През 2019 г. няма сключени договори, които излизат извън обичайната дейност на групата 

или съществено се отклоняват от пазарните условия. 

III. Преглед на дейността на групата - информация по чл.39 от Закона за счетоводството 

1. Преглед на резултатите от дейността на групата и основни рискове, пред които е 

изправено (/член 39, т. 1 от Закон за счетоводство) 

Системитизирана финансова информация 

Показател Q_2. 2020  Q_2.2019 

Приходи от обичайна дейност (хил.лв.) 148,992 72,115 

Други доходи/загуби от дейността ( хил.лв.) 1,506 779 

Нетна печалба/загуба от дейността (хил.лв.) 9,244 4,904 

Нетна печалба на акция 

0.4934 
 

0.2617 
 

Сума на активите (хил.лв.) 2,166,931 314,609 

Нетни активи (хил.лв.) 260,658 74,741 

Брой акции (бр.) 18,736,099 18,736,099 

 

За периода не са се състояли събития с необичаен за дружеството характер, имащи 

съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи, 

които да са намерили отражение в годишния финансов резултат. 

 

Приходи 

 

 

  30.06.2020   30.06.2019 

  BGN '000   BGN '000 

       

 

Приходи от лихви от банкови операции 

  

43,808  

  

Приходи от такси и комисионни от банкови операции  23,116    
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Други приходи от банкови операции  10,467    

Приходи от застрахователни операции  11,571   11,001 

Приходи от други бизнес сектори  60,030   61,114 

Общо   148,992 
  

    72,115  

в т.ч.      

от сделки в Молдова 

  77,391 

  

 

от сделки в България  71,601 
  

72,115 

 

 

2. Използвани финансови инструменти (член 39, т. 8 от Закон за счетоводство) 

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 ръководния екип. Систематични 

рискове са: политическият риск, макроикономическият риск, инфлационният риск, валутният риск, 

лихвеният риск, данъчният риск. 

Макроикономически риск  

Това е рискът от макроикономически сътресения, които се измерват с реализирания икономически 

растеж, увеличаване/намаляване на производителността и доходите на населението и др. 

Положителните/негативните тенденции в макроикономическата обстановка влияят на пазарното 

представяне и на крайните резултати от дейността на всички сектори в икономиката. 

 

Основните показатели на стопанската среда в РБългария, които оказват влияние върху 

дейността на дружеството, за периода 2020-2018г. са представени в таблицата по-долу: 

Показател 2020        2019        2018  

БВП в млн. лева*          25,575         118,669              107,027      

Реален растеж на БВП                                                                   2.4%  3.1%  3.2%  

Инфлация в края на годината 2.8%               3.1%              2.8%  

Среден валутен курс на щатския долар за годината 1.77604  1.74703  1.65727  

Валутен курс на щатския долар в края на периода 1.73328  1.74099  1.70815  

Основен лихвен процент в края на периода 0.00%  0.00%  0.00%  

Безработица (в края на периода) 4.6%  4.1%  4.7%  

• НСИ – последни публикации 06 юли 2020; 

БНБ – 30 юни 2020 
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• * БВП – публикувани предварителни данни за 

I-во тримесечие 

Основните показатели на стопанската среда в РМолдова, които оказват влияние върху 

дейността на дружеството, за 2020 -2019г. са представени в таблицата по-долу: 

 

Република Молдова 

 

Показател  2020  2019  

      

Безработица в края на периода  4,1%  4%  

БВП в млн. долара  12,793  12,037  

Реален растеж на БВП*                                                                    -  6,6%  

Инфлация в края на годината  4,25%  7,5%  

Среден валутен курс на щатския долар за годината  17,6762  17,5751  

Валутен курс на щатския долар в края на периода  17,2276  17,2093  

Основен лихвен процент в края на периода  3,25%  5,5%  

Национална банка на Молдова      

Статистически институт на Молдова      

МВФ      

* Няма публикувани данни      

 

Политически риск 

Това е рискът, произтичащ от политическите процеси в страната – риск от политическа 

дестабилизация, промени в управлението, в законодателството, икономическата политика и 

данъчната система. Политическият риск е в пряка зависимост от вероятността за промени в 

неблагоприятна посока на водената от правителството политика; в резултат възниква опасност от 

негативни промени в бизнес климата.  

Политическият климат в България се характеризира с относително среден политически риск. Пътят 

и основните приоритети на бъдещата икономическа политика са последователни и зависят до 

голяма степен от препоръките на Европейската Комисия и Международния Валутен Фонд. Поетите 

ангажименти и изискванията във връзка с членството на страната ни в ЕС и предстоящото 

присъединяване към ЕВС ( през м. юли РБългария се присъединява съм валутен механизъм II), 

предполагат подобряване на бизнес климата в страната и улесняване на бизнеса и 

предприемачеството. Това са основните причини да не се очакват сътресения и значителни промени 

в провежданата политика в бъдеще.  
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Политическата ситуация в Република Молдова се характеризира с относително среден 

политически риск. Правителството на Република Молдова продължи да прилага разпоредбите на 

споразумението между Молдова и ЕС и запази проевропейската линия във външната политика. 

Запазването на макроикономическата стабилност и изпълнението на параметрите на меморандума 

с МВФ, особено по отношение на прозрачността на акционерите и стабилизирането на финансовата 

ситуация в банковата система, са основните постижения.. В същото време молдовската икономика 

показва ръст на БВП от 6,6 %. Мерките на Националната банка на Молдова на финансовия пазар, 

предназначени към стабилността на финансовата система, имат положителен ефект: националната 

валута беше стабилна през годината, лихвените проценти на финансовите инструменти се запазиха 

на най-ниско ниво, поддържаха се висока ликвидност и стабилност на банковата система, нараснаха 

кредитите и депозитите в банковата система. 

 

Валутен риск 

Този риск е свързан с възможността за обезценка на местната валута. За България конкретно това е 

риск от преждевременен отказ от условията на паричен съвет при фиксиран курс на националната 

валута 1.95583 лв. за 1 евро. Предвид приетата политика от страна на правителството и Централната 

Банка, очакванията са за запазване на паричния съвет до приемането на страната в ЕВС. 

Фиксираният курс на лева към еврото носи 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 не считаме, че подобен 

неблагоприятен ефект ще е определящ за дейността на Групата. 

Банката поддържа дълга балансирана позиция между активите и пасивите във валута, за да 

гарантира срещу този риск. Банката следи и ограничава валутните депозити за физически лица. 

Валутните курсови разлики са признати в Отчета за всеобхватния доход. ( Приложение 48.1 от 

консолизиран междинен финансов отчет към 30.06.2020г. )  

 

Ценови риск 

 

Групата е изложена на ценови риск от негативни промени в цените на услугите. При 

договаряне на новите цени клиентите на експортно ориентираните в групата дружества оказват 

сериозен натиск за снижаване на цените в условията на финансово-икономическа криза, 

включително се стига до отказ от договаряне. Дружествата, ориентирани към вътрешен пазар са 

подложени на ценови натиск, производен от понижена покупателна способност, липса на финансов 

ресурс за крайно потребление или оскъпяването на същия. 

 Групата е изложена на ценови риск и по отношение на притежаваните от нея акции, 

класифицирани като финансови активи на разположение и за продажба, и компесаторни 

инструменти, отчитани по справедлива стойност.  
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Кредитен риск на държавата 
 

Кредитният риск представлява вероятността от влошаване на международните кредитни 

рейтинги на дадена страна. Ниските кредитни рейтинги на страната могат да доведат до по-високи 

лихвени нива, по-тежки условия на финансиране на икономическите субекти. 

На 24.04.06.2020 г., рейтинговата агенция Fitch Ratings повиши перспективата на кредитния 

рейтинг на България като положителна. Агенцията затвърди дългосрочния кредитен рейтинг на 

България „БББ", както и краткосрочния кредитен рейтинг в чуждестранна и местна валута „F2". 

Повишаването на перспективата като положителна, отразява оценката на Fitch Ratings, че 

показателите за развитието на външния сектор на България значително се подобриха. 

Продължителният период на постоянен спад на съотношението на външния дълг към БВП и 

положителните тенденции по текущата сметка, доведоха до по-добро представяне на външните 

финанси на България в сравнение със страните от групата с рейтинг "БББ". Спрямо другите страни 

със сходен рейтинг, показателите за публичните финанси на страната повлияват положително за 

повишаването на оценката на рейтинга. Държавният дълг към БВП ще продължи да намалява под 

този на страните с рейтинг „БББ". 

На 29.11.2019 г. рейтинговата агенция S&P Global Ratings оцени перспективата на кредитния 

рейтинг на България като положителна. В същото време агенцията повиши дългосрочния и 

краткосрочния кредитен рейтинг в чуждестранна и местна валута „БББ-/А-2". Затвърдената 

перспектива за кредитния рейтинг на България отразява очакванията на S&P Global Rartings, че 

фискалните и външните показатели ще продължат да се подобряват и, че властите ще предприемат 

по-нататъшни стъпки за укрепване на финансовия сектор, където равнището на необслужваните 

кредити остава високо. Агенцията отбелязва, че икономическото възстановяване на страната ще 

продължи с нарастващ принос на вътрешното търсене пред нетния износ. Подобренията се 

отразяват на пазара на труда, като по този начин се увеличават разполагаемият доход и частното 

потребление. Публичните инвестиции, финансирани чрез европейски фондове също ще бъдат важен 

фактор за икономическото възстановяване. В същото време, България продължава да изпитва 

структурни ограничения от демографските предизвикателства. Нетната емиграция, особено при 

квалифицираната част от работната сила и застаряващото население, представляват 

предизвикателства пред икономическата политика и възможностите за социално сближаване.  

Кредитен риск на Moldindconbank SA 

В рамките на обичайната си дейност банката осигурява кредитния си риск по отношение на 

предоставените кредити и авансови плащания за клиенти, по отношение на неговите депозити за 

други финансови заеми и други извънбалансови елементи. Банката може да бъде засегната и от 

загуби от концентрация на кредитен риск в определена икономическа група в контекста на 
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икономическите промени в Молдова. Управлението на кредитния риск се следи редовно чрез 

спазване на кредитните лимити, оценка на качеството на длъжниците и някои консервативни 

политики по отношение на съставянето на провизии. 

Банката структурира нивата на кредитния риск, който поема, като поставя лимити върху 

размера на приетия риск по отношение на един кредитополучател или групи кредитополучатели и 

отраслови сегменти. Тези рискове се наблюдават на револвираща основа и подлежат на годишен 

или по-чест преглед. Лимитите за нивото на кредитния риск по продуктови и отраслови сектори се 

одобряват на тримесечие от Съвета на директорите. 

Кредитният риск е настоящият или бъдещ риск от обезценка на печалби и капитал в резултат 

на невъзможността на длъжника или контрагента да изпълни договорните си задължения или 

неизпълнение на посочените в договора задължения. 

Кредитният риск на контрагента е подкатегория кредитен риск, която представлява риск от 

обезценка на печалбите и собствения капитал, когато контрагент по сделка е в неизпълнение преди 

окончателното уреждане на паричните потоци по сделката. 

Рискът от сетълмент е рискът от загуба, причинена от разликата между договорената цена 

на сетълмента и текущата пазарна стойност за сделки, при които дълговият инструмент, собственият 

капитал или чуждестранната валута остават неуредени след датата на падежа. 

Финансовата стабилност на банката е пряко повлияна от подхода на управление на риска. 

Като се има предвид, че кредитната дейност играе основна роля в дейността на банката, ефективната 

система за управление на кредитния риск има положителни ефекти както за банката, така и за 

нейните клиенти. За банката положителните ефекти се състоят в намаляване на нивото на загубите 

от необслужвани кредити. За клиентите положителните ефекти са оптимизиране на тарифите, 

повишаване на качеството, разнообразяване на услугите и ефективност на изпълнението им, 

повишаване степента на защита на интересите на клиентите. 

Оценка на бизнес модела на портфейла на финансовите инструменти на банката 

Парични средства и парични еквиваленти 

Банката съхранява пари в брой на каса, транзитно, в обменното бюро, пари в други 

подразделения, банкомати и възпоменателни и юбилейни банкноти и монети. 

Ностро сметки 

Банката притежава средства в Ностро „сметка“ в НБМ, „открита за фондовете на 

Националната банка на Молдова в национална валута и в други сметки”. Сметка „Ностро“ в банки, 

„открити в лицензирани банки от Молдова и в чужбина, означава пари в чуждестранна валута. 

Междубанкови депозити 

Банката има две категории междубанкови депозити: краткосрочни депозити с матуритет до 

1 месец и по-малко от 1 месец и краткосрочни депозити с матуритет над 1 месец и до или 

включително 1 година. 

Минимален резерв в НБМ 
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Банката трябва да разполага със средства и да ги поддържа като задължителни резерви на 

банката на специална сметка в НБМ, в съответствие с разпоредбите на нормативните актове. 

Съкровищни бонове и облигации 

Тази категория се състои от краткосрочни ценни книжа, емитирани от Националната банка 

на Молдова и Министерството на финансите на Република Молдова (97 %) и средносрочни 

държавни ценни книжа. 

Кредити и аванси на клиенти 

Банката предлага широка гама от продукти, които могат да бъдат представени, както следва: 

Кредитни карти 

Овърдрафти 

Ипотечни кредити 

Кредити за лични нужди 

Факторинг 

Кредити за текущи активи 

Инвестиционни кредити 

Кредитите се предлагат в MDL, EUR и USD. 

Основната цел на банката по отношение на взаимоотношенията между нейните кредити, 

портфейла за предплащане и клиентите, е да поддържа договорни парични потоци за инкасиране. 

Тази цел е ясно идентифицирана в банковия бизнес модел на управление, мониторинг и 

организация. Освен това, от основните кредитни дейности на банката произтичат кредити за 

предоставяне на основни лихвени приходи, които се събират в брой. 

 

Бизнес 

модел 

Основните фактори за тази класификация: 

Парични 

средства и 

парични 

еквиваленти, 

държани за 

събиране 

Бизнес моделът произтича от естеството на финансовите активи 

(парични средства) - които имат краткосрочна характеристика. 

Резултатите се наблюдават на базата на амортизирана стойност. 

Няма история на продажбите - както се очаква за този вид финансов 

актив. 

„Ностро“ 

сметки, държани 

за събиране 

Бизнес моделът произтича от естеството на финансовите активи - с 

краткосрочна характеристика. 

Резултатите се наблюдават на базата на амортизираната стойност. 

Няма история на продажбите - както се очаква за този вид финансов 

актив. 
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Междубанкови 

депозити, 

държани за 

събиране 

Основните рискове на бизнес моделите съответстват на бизнес 

модела на активите, държани за събиране, с акцент върху кредитния риск и 

лихвения риск. Рискът по отношение на цената и справедливата стойност се 

счита за по-малко важен. 

Няма история на продажбите. 

Резултатите се наблюдават на базата на амортизираната стойност. 

Съкровищни 

бонове и 

облигации, 

държани за 

събиране 

Основните рискове на бизнес моделите съответстват на бизнес 

модела на активите, държани за събиране, с акцент върху кредитния риск и 

лихвения риск. Рискът по отношение на цената и справедливата стойност не 

се счита за важен. 

Няма история на продажбите. 

Резултатите се наблюдават на базата на амортизираната стойност. 

Минимален 

резерв в НБМ, 

държан за 

събиране 

Бизнес моделът произтича от естеството на финансовите активи - с 

краткосрочна характеристика. 

Резултатите се наблюдават на базата на амортизираната стойност. 

Няма история на продажбите - както се очаква за този вид финансов 

актив. 

Кредити и 

аванси на 

клиенти, 

държани за 

събиране 

Основните рискове на бизнес моделите съответстват на бизнес 

модела на активите, държани за събиране, с акцент върху кредитния риск и 

лихвения риск. Стойностният риск не е свързан с цената или справедливата 

стойност. 

Няма история на продажбите. 

Резултатите се наблюдават на базата на амортизираната стойност. 

 

Характеристики на Етап 1: (за всички договори, за които не е зададен знак по 

подразбиране): 

Всички договори с дни просрочие между 0 и 30 дни (0 <= DAYS_PAST_DUE <= 31) и които 

не са определени в етап 3 или 2, задействат етап 1. 

Веднага след като финансов инструмент е създаден / закупен или не възникне събитие по 

подразбиране и няма значително увеличение на кредитния риск, кредитните загуби се оценяват на 

12-месечна база, признават се в печалбата или загубата и представляват провизия за загуба. Те се 

разпределят на базата на понастоящем наличните рискови параметри в хомогенни портфейли. 

Това служи като приближение за първоначалните очаквания за кредитни загуби. 

При финансовите активи приходите от лихви се изчисляват на базата на брутната сума (т.е. 

няма корекция за очакваните кредитни загуби). 

Характеристики на Етап 2: (за всички договори, за които не е зададен знак по 

подразбиране): 
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Всички договори със сума, равна на 0, задействат разпределението в стъпка 2. Това правило 

идентифицира неразрешения овърдрафт и този вид договор трябва да бъде в стъпка 2. Следва да се 

отбележи, че всички договори с посочена главница равна на 0, са изключени при изчисляването на 

миграционните матрици. В бъдеще банката следва да създаде марка, върху която тези експозиции 

да могат да бъдат подходящо филтрирани. 

Също така, всички договори с дни просрочие между 31 и 89 дни (31 <= DAYS_PAST_DUE 

<= 89) или договори с маркер за преструктуриране задействат етап 2. 

D и E са класифицирани в етап 2. 

Длъжникът може да има активи, класифицирани в етап 1 и етап 2, в зависимост от 

ситуацията. 

Ако рискът се увеличи значително и полученото кредитно качество не се счита за кредитен 

риск в ниския диапазон, тогава се признават кредитни загуби, оценени през целия срок на кредита. 

Очакваните кредитни загуби през целия период се признават, освен ако финансовият 

инструмент не представя нисък кредитен риск към датата на отчитане. 

Изчисляването на приходите от лихви по финансови активи остава същото като при Етап 1. 

Характеристики на Етап 3: 

Длъжникът регистрира най-малко един договор за повече от 90 дни; 

През последните 12 месеца длъжникът е показал признаци за неизпълнение. 

Ако длъжникът има актив в етап 3, всички активи на длъжника ще се считат за такива в етап 

3. Всички договори, които имат маркер за неизпълнение задействат етап 3. Ако клиентът има 

договор на етап 3, всички негови договори ще бъдат засегнати. 

Ако кредитният риск на даден финансов актив се увеличи до точката, в която се счита, че 

има неизпълнение, приходите от лихви се изчисляват на базата на амортизирана стойност. 

Прогнозните кредитни загуби за срока на кредита все още се признават за тези финансови 

активи. 

МСФО 9 съдържа насоки относно изискванията за обезценка. Предложеният подход 

разграничава очакваните 12-месечни кредитни загуби и очакваните кредитни загуби за срока на 

кредита. Стандартът определя дали провизията за загуба следва да се основава на очакваните 12-

месечни кредитни загуби или загубите през целия живот и зависи от това дали е налице съществена 

обезценка на кредита на финансовия инструмент след първоначалното признаване (или датата на 

ангажимента). 

кредитни загуби, изчислени на 12 месеца, са частта от очакваната кредитна загуба за цялата 

продължителност на очакваните кредитни загуби, произтичащи от финансови инструменти в 

неизпълнение, които са възможни в рамките на 12 месеца след отчетната дата (Етап 1). 

прогнозните кредитни загуби за целия период са прогнозните кредитни загуби, 

произтичащи от всички възможни събития в случай на неизпълнение през прогнозния жизнен цикъл 

на финансовия инструмент (Етап 2 или 3). 
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Значимите концептуални различия са илюстрирани в таблицата по-долу: 

Кредитни загуби, изчислени на 12 месеца Изчислени кредитни загуби за целия период 

• Прогнозните кредитни загуби на 12 

месеца са загубите, произтичащи от 

финансови инструменти в 

неизпълнение, които са възможни в 

рамките на 12-месечен период след 

отчетната дата. 

• Паричният недостиг през целия 

период, който ще се получи, ако 

неизпълнението настъпи в рамките 

на 12 месеца от отчетната дата (или 

по-кратък период, ако прогнозната 

продължителност на финансовия 

инструмент е по-малка от 12 месеца), 

претеглени с вероятността от 

възникване на неизпълнение. 

• Прогнозните кредитни загуби през целия 

период са загубите, произтичащи от всички 

възможни събития на неизпълнение през 

периода на определения финансов 

инструмент. 

• Загубите от обезценка се оценяват по 

прогнозни кредитни загуби през целия 

период, ако кредитният риск на даден 

инструмент се е увеличил значително от 

първоначалното признаване. 

• Ако през следващ период не се наблюдава 

значително увеличение на кредитния риск, 

оценката на провизията за обезценка ще се 

върне към прогнозна кредитна загуба за 12 

месеца (с изключение на обезценените 

закупени или емитирани инструменти). 

 

Кредити на корпоративни клиенти 

Изплащането на дълга / спазването на задълженията на корпоративния клиент обикновено е 

най-уместният показател за кредитното качество на отпуснат кредит. Въпреки това допълнителната 

гаранция (залог) осигурява допълнителна сигурност, а ТБ Молдиндконбанк С.А. като цяло изисква 

корпоративните кредитополучатели да предоставят такава. Също така, ТБ Молдиндконбанк С.А. 

може да приема гаранции под формата на всякакви недвижими имоти. 

 

Значително увеличение на кредитния риск 

При определяне дали рискът от неплащане на финансов инструмент се е увеличил 

значително след първоначалното признаване, ТБ Молдиндконбанк С.А. смята, че разумната и 

подходяща информация е на разположение без неоправдани разходи или усилия. Те включват 

количествена и качествена информация и анализи, базирани на историческия опит на банката и 

кредитните оценки и прогнозната информация. 

Целта на оценката е да се установи дали е налице значително увеличение на кредитния риск 

за дадена експозиция чрез сравняване на: 

➢ вероятност от неизпълнение (PD) на отчетната дата с: 

➢ остатъчната продължителност на дългосрочния живот, изчислена към момента на 

първоначалното признаване на експозицията (коригирана, ако е необходимо, за 

очакваните промени). 

Нива на кредитен риск 

ТБ Молдиндконбанк С.А. оценява кредитния риск, свързан с всеки актив, изложен на 

кредитен риск, като взема предвид някои фактори, в зависимост от това кои активи се разделят на 

етапи от 1 до 3. Основните критерии, използвани за разпределение по етапите са: 
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Дни просрочие 

Класификация съгласно пруденциалните норми на Националната банка на Молдова 

Вътрешен рейтинг за експозиции на юридически лица 

Регистриране на неизпълнението през последните 12 месеца и т.н. 

Етапите на кредитния риск се определят и калибрират по такъв начин, че рискът от 

неизпълнение се измерва и изчислява експоненциално, така че разликата между кредитния риск 

между етап 1 и 2 е по-ниска от разликата между кредитния риск между етап 2 и етап 3. 

Всяка активна експозиция към кредитен риск се причислява на кредитен риск при 

първоначално признаване въз основа на наличната информация за кредитополучателя. 

Експозициите подлежат на непрекъснат мониторинг, който може да доведе до експозиция, която се 

прехвърля към друг клас кредитен риск във времето. Мониторингът обикновено включва 

използването на следните данни: 

За корпоративни експозиции: 

Информацията, получена от анализа на финансовите отчети, представяна тримесечно 

Вътрешни рейтинги 

Данни, предоставени от кредитни агенции, статии в пресата, промени във външния кредитен 

рейтинг 

Значителни и очаквани промени в политическата, регулаторната и технологичната среда на 

кредитополучателя или в търговската му дейност 

За експозиции на дребно: 

Събрани данни за поведението на клиента 

Информация за официалните доходи на длъжниците 

За всички експозиции: 

Историята на вътрешния кредит и банковата финансова система 

Съществуващи и прогнозни промени в бизнес, финансовите и икономическите условия 

Портфейлът на банката е класифициран в идентични или сходни рискови сегменти, 

наречени хомогенни групи. За да се отрази различното ниво на риск, беше направено разделение за 

експозицията на корпоративния сектор, като сегментите се базират на нивото на отпуснатата сума 

(в евро). Експозицията на дребно и корпоративната експозиция са класифицирани според 

спецификата на продукта, отразена чрез сегментиране на Групата сметки. 

Договорите на дребно бяха разделени на следните сегменти: Търговия на дребно, кредитни 

карти на дребно, потребление на дребно TL, потребители на дребно TM, потребители на дребно TS, 

ипотека на дребно и овърдрафт на дребно. По този начин бяха сформирани шест хомогенни групи 

и група други договори за търговия на дребно „На дребно, други”. Последната група се състои от 

продукти, които не могат да формират разпределение на базата на исторически процент на 

неизпълнение по следните причини: малко договори, продукти, които вече не са налични в 

последните записи на портфейла. 
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Корпоративните клиенти бяха разделени на два подсегмента: Корпоративни клиенти => 140 

хил. и корпоративни <140 хил. За да се постигне разделението, отпуснатата сума беше конвертирана 

в евро и агрегирана на ниво клиент. 

Банката е използвала статистически модели за анализ на събраните данни и за генериране 

на оценки на експозицията през целия живот на експозициите и как се очаква те да се променят в 

резултат на изминалото време. 

Изчисленията на ECL (очаквана кредитна загуба) се основават на следните параметри: 

Срочна структура на вероятността от неизпълнение (PDt), 

Срочна структура на загубата при неизпълнение (LGD), 

Срочна структура на експозицията при неизпълнение (EAD), 

Стойност на отстъпка. 

Вероятност от неизпълнение 

Вероятността от неизпълнение е критична информация както за изчислението на очакваната 

кредитна загуба, така и за оценката дали е налице значително увеличение на кредитния риск. 

Стойностите на вероятността от неизпълнение бяха разпределени въз основа на сегментирането и 

разпределението на просрочието в дни. Сегментацията на риска, взета предвид за всички сегменти, 

се основава на просрочие в дни, тъй като няма други детерминанти на риска или статистически 

модели (например рейтинг). Групите просрочие в дни бяха разпределени въз основа на следните 

подходи: клиент или договор. 

ТБ Молдиндконбанк С.А. смята, че значително увеличение на кредитния риск възниква 

преди даден актив да надхвърли 30 дни. Дните в просрочие се определят чрез преброяване на броя 

на дните от най-краткия период на просрочие, за който не е получено пълно плащане. Дните в 

просрочие се определят без да се взема предвид гратисният период, който може да бъде предоставен 

на кредитополучателя. 

Ако няма доказателства за значително увеличение на кредитния риск в сравнение с 

първоначалното признаване, тогава изчисляването на очакваната загуба на инструмент се 

възобновява до измерване на 12-месечната очаквана кредитна загуба. Някои качествени показатели 

за растеж на кредитния риск могат да покажат нарастване на риска от неизпълнение, който 

продължава след като показателят престане да съществува. В тези случаи банката определя 

изпитателен срок, в който финансовият актив трябва да демонстрира добро поведение, за да докаже, 

че кредитният риск е намалял в достатъчна степен. Когато договорните условия на кредита са били 

променени, доказателствата, че критериите за признаване на живота на очакваната кредитна загуба 

вече не са изпълнени, включва актуализирана история на извършените плащания на променените 

договорни условия. По правило този период е 12 месеца. 

Банката следи за ефективността на критериите, използвани за идентифициране на 

значителни увеличения на кредитния риск чрез периодични прегледи, за да потвърди, че: 

критериите не съответстват, когато активът има просрочие от 30 дни; 
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средното време между установяването на значително увеличение на кредитния риск и 

неплащането изглежда разумно; 

експозициите обикновено не се прехвърлят директно от 12-месечната оценка на очакваната 

кредитна загуба на хора с кредитни дефицити; 

няма неоправдана променливост при прехвърлянето на премиите за загуби между 12-

месечна вероятност от неизпълнение (Етап 1) и вероятност от неизпълнение за жизнения цикъл 

(Етап 2). 

Неизпълнение 

Банката счита, че даден финансов актив е в неизпълнение, когато: 

малко вероятно е длъжникът изцяло да изплати кредитните си задължения към банката, без 

да прибягва до действия като принудително изпълнение на залога (ако има такива); 

длъжникът има повече от 90 дни просрочие за значително кредитно задължение към 

банката; 

длъжникът е бил в състояние на неизпълнение през последните 12 месеца (както е 

определено съгласно Рамката Базел III); 

кредитополучателят е вероятно да преструктурира актива в резултат на фалит поради 

невъзможността на длъжника да изплати кредитните си задължения. 

За да прецени дали даден длъжник е в неизпълнение, банката отчита показателите, 

включително: 

качествени: напр. нарушение на договорните условия; 

количествено: напр. неплащане на друго задължение на същия длъжник към банката; и 

въз основа на вътрешно генерирани данни, получени от външни източници. 

 

Включване на информация за бъдещи периоди 

Банката включва информация, свързана с бъдещи периоди, както при оценката на кредитния 

риск на инструментите, за които тя е нараснала значително след първоначалното й признаване, така 

и при измерването на очакваната кредитна загуба. 

Банката формулира три икономически сценария: базов сценарий, който представлява 50 % 

вероятност за среден сценарий и два по-малко вероятни сценария, положителен и отрицателен 

сценарий, като всеки определя вероятност 25 %. 

Базовият сценарий е съобразен с информацията, използвана от банката за други цели, като 

например стратегическо планиране и бюджетиране. Отчетената външна информация включва данни 

и икономически прогнози, публикувани от правителствени и парични органи в Република Молдова 

и специалисти от финансовия сектор. 

Периодично банката извършва стрес-тестове с екстремни шокове, за да оцени финансовата 

си стабилност. Най-малко веднъж годишно се извършва цялостен преглед на проектирането на 

сценарии от група експерти от банката. 
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Банката идентифицира и документира основните детерминанти на кредитния риск и 

загубите по кредити за всеки портфейл от финансови инструменти и, като използва исторически 

анализ на данните, оценява връзките между макроикономическите променливи и кредитния риск и 

кредитните загуби. 

Основните двигатели, генериращи кредитен риск за портфейлите на едро, са: Ръст на БВП, 

безработица и лихвени проценти. За експозициите към конкретни отрасли и / или региони 

ключовите фактори включват и съответните цени на стоки и/или недвижими имоти. Основните 

двигатели, генериращи кредитен риск за портфейлите на дребно, са: нивото на безработица, цените 

на жилищата и лихвените проценти. 

 

Отписване на кредити / активи 

Кредитите или активите, за които са формирани провизии в съответствие с МСФО 9 в обем 

от 100 % от тяхната балансова стойност, така че нетната им стойност да е нула, могат да бъдат 

анализирани за отписване (формиране на загуба). Такива кредити или активи ще бъдат отписани, 

ако банката няма разумни очаквания за възстановяване на активите в разумни срокове. 

Допълнителен критерий, използван за определяне на разумното очакване на банката за 

възстановяване на въпросните активи, е регистрирането на над 360 дни в просрочие на 

разглежданите активи. 

Банката предоговаря / удължава кредити на клиенти с финансови затруднения, за да увеличи 

възможностите за събиране и да минимизира риска от неизпълнение. Съгласно Наредбата за 

удължаване и предоговаряне на отпуснати от банката кредити, ако се установи обективността на 

причините, водещи до невъзможност за изпълнение на съществуващия график за погасяване на 

кредита, банката започва проучване на възможността за удължаване или предоговаряне на кредита. 

като изисква от клиента основните документи, необходими за анализа. По преценка на банката, на 

нея може да ѝ се наложи да разполага с всички необходими документи, за да разполага с цялата 

необходима информация за вземане на обективно и справедливо решение. 

Ревизираните договорни условия обикновено включват удължаване на падежа, промяна на 

погасителния план на лихвите и промяна на условията на договора за кредит. Както кредитите за 

корпоративни, така и корпоративни заемополучатели са предмет на политика на удължаване и 

предоговаряне. Органите за вземане на решения на банката периодично преглеждат докладите за 

дейността на банката по удължаване и предоговаряне. 

За модифицираните финансови активи като част от политиката на банката за удължаване и 

предоговаряне, оценката на дните в просрочие отразява дали подобрението е подобрило или 

възстановило способността на банката да събира лихви и главница и предишен опит на банката с 

подобни действия за удължаване или предоговаряне. Като част от този процес, банката оценява 

изпълнението на плащанията на кредитополучателя спрямо променените договорни условия и взема 

под внимание различни поведенчески показатели. 
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Като основен критерий съществуването на удължаване или предоговаряне е качествен 

показател за значително увеличение на кредитния риск. Клиентът трябва да демонстрира висока 

способност за плащане и изпълнение на договорни задължения в продължение на дълъг период от 

време, преди неговата експозиция да не се счита за засегната от висок кредитен риск и може да бъде 

преоценена експозиция към кредитен риск, съответстващ на етапа / етапа 1. 

Загубата при неизпълнение е сумата на загубата при неизпълнение, ако е вероятна. ТБ 

Молдиндконбанк С.А. оценява параметрите на загубата при неизпълнение въз основа на 

историческите нива на възстановяване на вземанията спрямо участващите контрагенти. 

Стойностите на загубата при неизпълнение вземат предвид структурата, гаранцията, ранг на 

вземането, индустрията на контрагента и разходите за възстановяване на обезпечение, което е 

неразделна част от финансовия актив. 

EAD е очакваната експозиция при неизпълнение. ТБ Молдиндконбанк С.А. поучава 

очакваната експозиция при неизпълнение от текущата експозиция на контрагента и потенциалните 

промени в текущата стойност, позволени по договора в резултат на амортизацията. Очакваната 

експозиция при неизпълнение на финансов актив е брутната счетоводна стойност към момента на 

неизпълнението. За кредитни ангажименти, очакваната загуба при неизпълнение са всички бъдещи 

суми, отнасящи се към договора, които се оценяват въз основа на исторически наблюдения и 

прогнози. 

Както е описано по-горе, и при условията, при които се използва максимум 12-месечна 

вероятност от неизпълнение за финансовите активи от Етап 1, ТБ Молдиндконбанк СА измерва 

очакваната кредитна загуба, като взема предвид риска от неизпълнение спрямо максималната 

продължителност на договора (включително опциите на кредитополучателя), през която той е 

изложен на кредитен риск, дори и за управлението на кредитния риск ТБ Молдиндконбанк СА да 

разглежда по-дълъг период. Максималният срок на договора се простира до датата, на която ТБ 

Молдиндконбанк С.А. има право да поиска възстановяване на аванс или да прекрати кредит или 

гаранция по кредит. 

Когато моделирането на параметър се извършва колективно, финансовите инструменти се 

групират на базата на общи рискови характеристики, които включват: 

вид инструмент; 

класификация на кредитния риск; 

вид гаранция; 

Съотношение на стойността на заема към стойността на обезпечението за ипотеки на 

дребно; 

датата на първоначалното признаване, 

оставащия срок до падеж; 

сектор. 

Кредитен риск на останалите бизнес сектори 
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Кредитен риск е основно рискът, при който заемополучателите, клиентите и другите 

контрагенти на групата няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените 

срокове дължимите от тях суми по търговските и кредитните вземания. Последните са представени 

в отчета за финансовото състояние в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по 

съмнителни и трудно събираеми вземания. Такива обезценки са направени където и когато са били 

налице събития, идентифициращи загуби от несъбираемост съгласно предишен опит.  

Паричните, включително разплащателни операции, са ограничени до банки с добра 

репутация и ликвидност. 

Предоставени заеми  

Към датата на всеки финансов отчет Групата определя дали кредитният риск по 

финансовите инструменти се е променил значително спрямо първоначалното признаване, като 

използва цялата разумна и аргументирана информация, която е достъпна без извършване на 

излишни разходи или усилия. При тази оценка, Групата преразглежда движението и/или 

преструктуриранията на инструмента, както и обективни външни фактори, които, по преценка на 

Групата, могат да имат отражение върху вземанията на индивидуално или колективно ниво. В 

допълнение се преценява дали съществува значително увеличение на кредитния риск, когато 

плащанията по договора са в просрочие над 30 дни. 

Групата приема даден финансов инструмент за такъв в неизпълнение, когато договорните 

плащания са в просрочие над 90 дни. В определени случаи, обаче, даден финансов актив може да се 

разглежда като такъв в неизпълнение, когато вътрешна или външна информация предоставя 

индикация, че е малко вероятно Групата да получи пълния размер на неиздължените суми по 

договора, преди да се вземат под внимание каквито и да било кредитни подобрения, държани от 

него. 

Групата прилага портфейлен и индивидуален подход за изчисление на  обезценката за 

очаквани кредитни загуби за предоставени кредити. Групата измерва кредитния риск като използва 

вероятността за неизпълнение (PD), експозицията при неизпълнение (EAD) и загубата при 

неизпълнение (LGD). 

Групата признава провизия за очаквани кредитни загуби (ECL) за всички дългови 

инструменти, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата. ECL се базират 

на разликата между договорните парични потоци, дължими съгласно условията на договора, и 

всички парични потоци, които Групата очаква да получи, дисконтирани с доближение до 

първоначалния ефективен лихвен процент. Очакваните парични потоци включват паричните 

потоци от продажбата на държаното обезпечение или други кредитни подобрения, които 

представляват неразделна част от условията на договора.  

ECL се признават на два етапа. За кредитни експозиции, за които не е налице значително повишение 

на кредитния риск от първоначалното признаване, ОКЗ се провизират за кредитни загуби, които 

възникват в резултат на събития по неизпълнение, които са възможни през следващите 12 месеца 



Доверие – Обединен Холдинг АД 

Междинен консолидиран доклад за дейността, за периода приключващ на 30 юни 2020 година 

 

 

37 

(12-месечни ECL). За кредитни експозиции, за които е налице значително повишение на кредитния 

риск от първоначалното признаване, провизия за загуба се изисква по отношение на кредитните 

загуби, очаквани през оставащия срок на експозицията, независимо от момента на възникване на 

неизпълнението (ECL за целия срок на инструмента). ( Приложение 48.3 от консолизиран междинен 

финансов отчет към 31.03.2020г. )  

 

Лихвен риск 

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които групата финансира своята 

дейност, да се увеличат и като резултат на това нетните доходи на групата да намалеят. Макар 

лихвеният риск да е част от риска, свързан с макросредата, групата може да предприеме мерки за 

намаляване на влиянието на евентуално повишаване на лихвените равнища. „Доверие - Обединен 

Холдинг” АД управлява лихвения риск посредством балансирано използване на различни 

източници на финансиране. 

Тя провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно 

поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на 

стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни 

ресурси и улеснения, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични 

потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите 

и пасивите на дружеството. ( Приложение 48.4 от консолизиран междинен финансов отчет към 

30.06.2020г. )  

 

Данъчен риск 

От определящо значение за финансовия резултат на „Доверие - Обединен Холдинг” АД е 

запазването на текущия данъчен режим. Няма гаранция, че законодателството, което е от пряко 

значение за дейността на групата, 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  и Молдова все още се развива, в резултат на което може да възникне 

противоречива данъчна практика. Инвеститорите трябва също така да вземат под внимание, че 

стойността на инвестицията в акциите може да бъде неблагоприятно засегната от промени в 

действащото данъчно законодателство, включително в неговото тълкуване и прилагане.  

 

Специфични рискове за икономическата група. 

 

Рискови фактори 

 Като холдингово дружество "Доверие - Обединен Холдинг" АД няма значителни приходи 

от собствена дейност, а разчита на разпределението на приходите на дъщерните си дружества. Всяко 
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намаление на приходите на основните дъщерни дружества на Холдинга по една или друга причина 

ще доведе до намаляване на приходите, а оттам и на разполагаемия паричен поток на Холдинга. 

Оттук следва да се има предвид, че рисковете, които оказват влияние върху дейността на дъщерните 

дружества на Холдинга, оказват, макар и непряко, влияние и върху приходите и финансовия 

резултат на "Доверие - Обединен Холдинг" АД.  

 

Финансови институции 

В Република Молдова функционират 11 лицензирани от Националната банка на Молдова 

банки. През 2019 г. са регистрирани значителни промени в структурата на акционерите на някои 

банки. От 2019 г. влезе в сила Регламентът за рамката за управление на банковата дейност, който 

ще подобри рамката за банково регулиране и надзор, особено в областта на управлението на риска. 

През  2019 г. продължава консолидацията на собствените средства и нарастването на 

кредитния портфейл в банковия сектор. Заслужава да се отбележи, че делът на необслужваните 

заеми в кредитните портфейли намалява, но остава сравнително висок. Банковият сектор има високо 

ниво на ликвидност. Печалбата към 31.10.2019 г., отбеляза увеличение в сравнение със същия 

период на предходната година. В същото време обемът на депозитите се увеличи, основно 

депозитите на физически лица. 

 
 

Търговия на дребно в магазините тип „Направи си сам” 

Бранша регистрира постоянен ръст за периода 2016-2018 година. Общите приходи от продажби 

на водещите 20 компании бележат ръст от 10% през 2018 година на годишна база, достигайки 823 

млн. лв. 
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Водещи компании по приходи от продажби за 2018 г. са Практикер Ритейл, Доверие Брико и 

Баумакс, които сумарно имат пазарен дял от 44% сред топ 20 играчи, а на водещите 10 компании се 

падат 81%. Повечето компании бележат положително развитие на приходите от продажби на 

годишна база през 2018 като водещите Практикер и Доверие-Брико надминават средният ръст в 

бранша. 

Графика 1. Пазарен дял според приходите от продажби, 2018 г. 

 

      Най-печелвшите компании (според EBIT) в анализирания сектор за 2018 са водещите 

Практикер ритейл и Доверие Брико 
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През 2018 анализираните компании са имали наети общо 4,951 човека. Първите 3 

работодатели държат 46% от целия персонал сред водещите 20 компании.  

Най-големи работодатели в бранша са Практикер (965 служители), „Баумакс“ (719 

служителя) и „Доверие Брико“ (602 служители). 

 

Винопроизводство 

  Производството на вина от грозде бележи постоянен ръст за периода 2010-2016 година като 

достига 163,2 хил литра през 2016. Въпреки това през 2017 и 2018 година местното производство 

намалява и по официални данни достига близо 139 хил.литра Бранша регистрира стабилно 

представяне за периода 2016-2018 година като общите приходи от продажби на водещите 20 

компании бележат ръст от 18% през 2018 година на годишна база, достигайки 208,2 млн. лв. 

 

Графика 2. Изменение на оборота на изследваните 20 компании в хил. лв., 2016-2018 г. 
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Водещи компании по приходи от продажби за 2018 г. са Вила Ямбол, Винекс Славянци и 

Домейн Бойар, които сумарно имат пазарен дял от 36% сред топ 20 играча, а на водещите 10 

компании се падат 75%. 

Графика 3.  Пазарен дял по приходи от продажби, 2018 г.  

 

Повечето компании бележат положително развитие на приходите от продажби на годишна 

база. Най-голям ръст в челната тройка бележат Винекс Славянци (+31%) и Домейн Бойар (+21%). 

 

 

            Най-печелвшите компании (според EBIT) в анализирания сектор за 2018 са Домейн Бойар, 

Вила Ямбол и Винекс Славянци, ЛВК винпром и Тера тангра. 

 

 През 2018 анализираните копмании са имали наети общо 1,580 човека. Първите 3 

работодатели държат 35% от целия персонал сред водещите 20 компании.  
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Жилищно строителство – град София 

 

    Бизнес климата в сектор строителство бележи ръст от 2014 година като съставният показател 

„бизнес климат в строителството“ достига до рекордните 25 пункта през 2019 г. Въпреки всичко 

недостигът на работна сила продължава да е най-сериозната пречка за развитието на бизнеса. На 

второ и трето място са конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда, като през 

последния месец се наблюдава намаление на негативното им въздействие  

 

Графика 4. Бизнес климат в сектор строителство, 2009 - 2019 

 

 

 Водещите компании в София бележат постоянен ръст за периода 2016-2018 година като 

общите приходи на топ 20 играчи достигат до 668,4 млн лева регистрирайки 22% ръст на годишна 

база 

 

Гарфика 5. Изменение на оборота на водещите 20  компании в хил. лв., 2016-2018 
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 Водещи компании по приходи от продажби за 2018 г. са Главболгарстрой, Маркан, 

Калистратов, Бараж груп и AТ Инженеринг, които сумарно имат пазарен дял от 50% сред топ 20 

играчи. 

 

Графика. 6 Пазарен дял по приходи от продажби, 2018 

 

 

 Повечето компании бележат положително развитие на приходите от продажби на годишна 

база, но ръста се забавя от 40% на 22%. Най-голям ръст сред топ 3 компании отбелязват Маркан 

(+109%). 
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 Най-печелившите компании според нетен финансов резултат в анализирания сектор за 2018 

са Софбилд, Ултрастрой, Артекс Инженеринг и Маркан. 

 

 

Жилищно строителство – град Русе 

 

Водещите компании в бранша бележат постоянен ръст за периода 2016-2018 година като 

общите приходи на топ 20 играчи достигат до 58 млн лева регистрирайки 33% ръст на годишна база. 

 

Гарфика. 8 Изменение на оборота на водещите 20  компании в хил. лв., 2016-2018 
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Водещи компании по приходи от продажби за 2018 г. са Строител, Интис, Роан 90 Декра 

Строй и Полистрой 2001, които сумарно имат пазарен дял от 52% сред топ 20 играчи, а на водещите 

10 компании се падат 74%. 

 

Гарфика 9. Пазарен дял по приходи от продажби, 2018 

 

 

 

 

Повечето компании бележат положително развитие на приходите от продажби на годишна 

база като ръста се засилва от 7% на 33%. Най-голям ръст сред топ 3 компании отбелязват Интис 

(+46%). 
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Най-печелившите компании според нетен финансов резултат в анализирания сектор за 2018 

в Русе са Строител, Декра Строй и Гик Инженеринг. 

 

 

 

 

 

Болнична медицинска помощ в България 

            

Пазарът на частните болници в България  

 Действащите частни болници в страната през 2018 година са 114 (108 през 2015)  
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Te представляват близо 35% от всички в страната. Бранша бележи постоянен ръст за периода 2016-

2018 година като общите приходи на топ 20 играчи достигат до 685 млн лева регистрирайки 20% 

ръст на годишна база 

 

 Графика 10. Изменение на оборота на водещите 20  компании в хил. лв., 2016-2018 г. 

 

 

 

Водещи компании по приходи от продажби за 2018 г. са МБАЛ Токуда, Сити Клиник, 

Пълмед и Софиямед, които сумарно имат пазарен дял от 47% сред топ 20 играча, а на водещите 10 

компании се падат 73%. 

Подреждане според продажбите за 2018 г. 

 

Графика 11. Пазарен дял по приходи от продажби, 2017 г. 
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Най-сериозен ръст в оборота от водещите компании в бранша в процентно отношение за 

периода 2016-2018 бележи МБАЛ Сърце и Мозък (125%), Дева Мария (+54%) и Софиямед (+34%).

 

Най-печелвшите компании (според EBIT) в анализирания сектор за 2018 са Пълмед, Дева 

Мария и Софиямед. 
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УМБАЛ
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УМБАЛ ПЪЛМЕД 

Компания Оборот 2018 Изменение 2017/2018 Оборот 2017 Изменение 2016/2017 Оборот 2016

АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ 

ТОКУДА
106 905 17% 91 507 5% 87 248

АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ 82 192 23% 67 077 67% 40 159

УМБАЛ СОФИЯМЕД 67 271 34% 50 379 31% 38 489

УМБАЛ ПЪЛМЕД 62 950 24% 50 876 27% 40 011

МБАЛ ЗА ЖЕНСКО ЗДРАВЕ - НАДЕЖДА 36 490 11% 32 805 13% 29 123

МБАЛ СЕРДИКА 36 178 5% 34 547 11% 31 016

МБАЛ-Уни Хоспитал 32 848 31% 25 089 428% 4 749

УМБАЛ - КАСПЕЛА 29 648 6% 27 906 6% 26 308

МБАЛ ТРАКИЯ 23 980 8% 22 266 11% 20 036

МБАЛ ЦЕНТРАЛ ОНКО ХОСПИТАЛ 23 173 4% 22 292 -14% 25 922

УМБАЛ ДЕВА МАРИЯ 22 204 54% 14 439 2% 14 200

УМБАЛ МЕДИКА РУСЕ 20 505 27% 16 121 17% 13 771

МБАЛ Сърце и Мозък 18 148 125% 8 058 0

МБАЛ БУРГАСМЕД 16 603 20% 13 817 27% 10 904

УМБАЛ - ЕВРОХОСПИТАЛ ПЛОВДИВ 14 172 10% 12 884 2% 12 587

МБАЛ ПУЛС 13 963 14% 12 292 4% 11 840

УСБАЛАГ СЕЛЕНА 13 828 19% 11 664 19% 9 803

МБАЛ - МК СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ 13 569 5% 12 914 2% 12 695

САГБАЛ Д - Р ЩЕРЕВ 13 254 8% 12 262 16% 10 597

МБАЛ СВЕТА КАРИДАД 13 056 11% 11 760 12% 10 470

МБАЛ АВИС - МЕДИКА 12 537 11% 11 256 1% 11 113

МБАЛ-ДОВЕРИЕ 11 483 14% 10 046 16% 8 695

Общо за топ 22 684 957 20% 572 257 22% 469 736
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През 2018 анализираните компании са имали наети общо 8,187 човека. Първите 3 

работодатели държат 33% от целия персонал сред водещите 20 компании.  

Подреждане според брой служители, 2018г. 

 

 Медицински центрове 

Компания
EBIT 2018 

(хил лв)

Изменени

е 2018 -

2017

EBIT 2017 

(хил лв)

Изменени

е 2016 -

2017

EBIT 2016 

(хил лв)

УМБАЛ ДЕВА МАРИЯ 5 104 85,70% 2 748 -29,30% 3 885

УМБАЛ ПЪЛМЕД 5 073 -23,90% 6 665 34,90% 4 940

УМБАЛ СОФИЯМЕД 4 771 1181,90% -441 -166,40% 664

МБАЛ БУРГАСМЕД 3 605 364,00% 777 -40,30% 1 301

УМБАЛ - ЕВРОХОСПИТАЛ ПЛОВДИВ 2 560 1,00% 2 535 -6,70% 2 716

МБАЛ ЦЕНТРАЛ ОНКО ХОСПИТАЛ 2 467 11313,60% -22 98,50% -1 510

УМБАЛ МЕДИКА РУСЕ 2 195 86,20% 1 179 36,00% 867

АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ 1 783 169,40% -2 568 72,00% -9 163

УСБАЛАГ СЕЛЕНА 1 731 43,30% 1 208 127,10% 532

АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА 1 516 168,60% -2 209 -409,40% 714

УМБАЛ - КАСПЕЛА 1 267 -36,40% 1 992 -28,30% 2 780

МБАЛ - МК СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ 1 166 -30,30% 1 674 305,30% 413

МБАЛ СВЕТА КАРИДАД 1 051 -29,70% 1 494 3,70% 1 441

МБАЛ ПУЛС 970 116,50% 448 37,40% 326

МБАЛ ТРАКИЯ 918 50,20% 611 137,90% -1 612

САГБАЛ Д - Р ЩЕРЕВ 697 47,70% 472 60,00% 295

МБАЛ АВИС - МЕДИКА 476 211,10% 153 -45,40% 280

МБАЛ ЗА ЖЕНСКО ЗДРАВЕ - НАДЕЖДА 173 303,50% -85 -142,10% 202

МБАЛ-ДОВЕРИЕ 117 -25,00% 156 116,20% -965

МБАЛ СЕРДИКА 44 -82,50% 252 1360,00% -20

МБАЛ Сърце и Мозък -8 846 -57,30% -5 624 ###### -102

МБАЛ-Уни Хоспитал -14 193 43,20% -24 989 -9,00% -22 923
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Браншът регистрира ръст за периода 2016-2018 година като общите приходи от продажби 

на водещите 20 компании се увеличават с 16% през 2018 година на годишна база, достигайки 78,5 

млн. лв. 

Голяма част от медицинските центрове са съсредоточени в големите градове в страната – 

София , Варна, Пловдив, Стара Загора. 

 

Графика 12. Изменение на оборота в хил лв, 2016-2018 г. 

 

Водещи компании по приходи от продажби за 2018 г. са МЦ Надежда репродуктив, МЦ 

Афродита и МЦ Репродуктивно здраве, които сумарно имат пазарен дял от 37% сред топ 20 играча.  

 

Графика 13. Пазарен дял по приходи от продажби, 2018 
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Водещият медицински център по приходи от продажби за 2018 година е МЦ НАДЕЖДА 

РЕПРОДУКТИВ СОФИЯ (15 937 хил. лв), следван от МЦ Афродита (8 069 хил. лв) и МЦ 

РЕПРОДУКТИВ ЗДРАВЕ (5 232 хил. лв.). 

 

 

 

Най-сериозен ръст в оборота от водещите компании в бранша в процентно отношение за 

периода 2016-2018 бележат МЦ Света Марина, МЦ Верея и МЦ по офталмология – Ресбиомед. 

Най-високи стойности на печалба преди данъци за 2018г. в абсолютна стойност бележи 

МЦ НАДЕЖДА РЕПРОДУКТИВ СОФИЯ с 4,5 млн.лв., следвана от МЦ Пентаграм 2012 с 666 

хил. лв. 
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Доброволно здравно осигуряване  

През 2018 г. начисленият премиен приход по застраховка „Заболяване“ в България достига 

124 млн. лв. като бележи ръст на годишна база от 27%.  

 

Графика 14. Начислен премиен приход, 2015 –2018 г. в лв 

 

Водещи здравни фондове по пазарен дял за 2017 са ЗАД Булстрад Живот (36%), ОЗОФ 

Доверие АД (11%) ЗАД България АД (10%).   

 

Застраховка „Заболяване“ има различен дял в общият застрахователен портфейл на 

компаниите. Най-голям той е във ОЗОФ Доверие, ЗК Медико 21, Фи Хелт и ЗАД България 

 Най-съществен ръст на застраховката като дял от общият портфейл се забелязва при 

Булстрад Живот и ДЗИ Животозастраховане. 

 

 

Toп 10 компании в бранша бележат 14% ръст на премийните си приходи за 2018 г., въпреки 

това водещите компании ЗАД Булстрад Живот и ОЗОФ Доверие бележат спад. 
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Производство на перилни и почистващи препарати  

 

Производството на перилни и почистващи препарати бележи ръст за периода 2014-2018 

година като достига 100,7 хил тона през през 2018. Въпреки това се забелязва близо 4% спад на 

годишна база.  

Продажбите на перилни и почистващи препарати бележи спад през 2018 година като 

достигат съответно 100,3 хил тона и 147 млн.лв 

 

Графика 15. Развитие на продажбите на перилни и почистващи препарати от местните производители, 

2017-2018 

 

 

Износът на перилни и почистващи препарати бележи ръст за периода 2014-2018 година като 

достига 58 млн евро или 70 хил тона през през 2018. 

Основни дестинации на износ са Румъния (38%), Украйна (8%) и Гърция (7%). 

 

Графика16. Развитие на износа в хил. евро, 2014-2018 г. 
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Вносът на перилни и почистващи препарати също бележи ръст за периода 2014-2018 година 

като достига 66 млн евро или 61 хил тона през през 2018. 

Основни страни на произход на вноса са Румъния (32%), Италия (12%) и Германия (11%). 

Графика 17. Развитие на вноса в хил. евро, 2014-2018 г. 

 

 

Браншът регистрира положително представяне за периода 2016-2018 година. Общите 

приходи от продажби на водещите 20 компании бележат ръст от 3% през 2018 година на годишна 

база, достигайки 294 млн. лв 

 

Графика 18. Изменение на оборота  в хил. лв., 2016-2018 

 

 

Водещи компании по приходи от продажби за 2018 г. са Фикосота(205 млн.лв.), Мексон (41 

млн. лв.) и Хигиенно Медицинска Индустрия ( 8 млн. лв.) 

 

Графика 19. Пазарен дял по приходи от продажби, 2018 г. 
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Най-сериозен ръст в оборота от водещите компании в бранша в процентно отношение за 

периода 2016-2018 бележат Престиж 2007 (+63%), Кариби (+40%) и Кобра Про (+31%). 

 

 

   

 Най-високи стойности на печалба преди данъци за 2018 г. в абсолютна стойност бележат 

Фикосота, Мексон и Хигиенно-Медицинска Индустрия. 
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IV. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността (член 

39, т. 2 от Закон за счетоводство/, както и описание на състоянието на дружеството и 

разясняване на междинния консолидиран финансов отчет /чл.247, ал.1 от Търговски закон) 

 

 

Анализ на отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход 
 

     изменение 

(в хиляди лева)  

30 юни 2020 г. 

 

30 юни 2019 

г.  % 

Приходи от лихви от банкови 

операции 

 
43,808 

  

43,808 100.00 

Разходи за лихви от банкови операции 
 

(15,317) 
  

(15,317) 100.00 

Нетен лихвен доход 
 

28,491 
 

  28,491 100.00      

  
Приходи от такси и комисионни от 

банкови операции 

 
23,116 

  

23,116 100.00 

Разходи за такси и комисионни от 

банкови операции 

 
(8,087) 

  

(8,087) 100.00 

Нетен доход от такси и комисионни 
 

15,029 
 

  15,029 100.00      

  
Други нетни оперативни приходи 

 
1,457 

  

1,457 100.00 

Валутни курсови разлики от банкови 

операции 

 
9,010 

  

9,010 100.00 

Начислена/ възстановена обезценка от 

банкови операции 

 
(5,927) 

  

(5,927) 100.00 

Общ нетен доход от банкови 

операции 

 
48,060 

 
  

48,060 100.00      

  
Приходи от застрахователни операции 

 
11,571 

 
11,001 570 4.93 

Разходи за застрахователни операции 
 

(7,996) 
 

(9,390) 1,394 (17.43) 
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Нетен доход от застрахователни 

операции 

 
3,575 

 
1,611 

1,964 54.94      

  
Приходи от други бизнес сектори 

 
60,030 

 
61,114 (1,084) (1.81) 

Разходи за други бизнес сектори 
 

(39,183) 
 

(38,743) (440) 1.12 

Нетен доход от други бизнес сектори 
 

20,847 
 

22,371 (1,524) (7.31)      

  
Оперативни и административни 

разходи 

 
(47,116) 

 
(20,585) 

(26,531) 56.31 

Други финансови приходи/разходи, 

нетно 

 
(2,263) 

 
(3,392) 

1,129 (49.89) 

Амортизация 
 

(10,804) 
 

(5,397) (5,407) 50.05 

Други доходи/загуби от дейността  
 

1,506 
 

779 727 48.27 

Оперативна печалба 
 

13,805 
 

(4,613) 18,418 133.42      

  
Печалба от придобиване и 

освобождаване на и от дъщерни 

дружества 

 

  10,072 (10,072)  
Печалба преди облагане с данъци 

 
13,805 

 
5,459 8,346 60.46 

Данъци върху печалбата 
 

(1,330) 
 

(265) (1,065) 80.08 

Печалба от продължаващи дейности  
 

12,475 
 

5,194 7,281 58.36      

  
Печалба/загуба от преустановени 

дейности 

 
2 

 
2 

 .00 

Нетна печалба за годината 
 

12,477 
 

5,196 7,281 58.36      

  
Печалба/загуба от асоциирани 

дружества 

 
11 

 
(18) 

29 263.64 

Нетна печалба за годината 
 

12,488 
 

5,178 7,310 58.54      

  
Друг всеобхватен доход 

    

  
Компоненти, които не се 

рекласифицират в печалбата или 

загубата: 

    

    
5 

 
  5 100.00     

  
  

Общо всеобхватен доход 
 

12,493 
 

5,178 7,315 58.55      

  
Нетна печалба принадлежаща на: 

    

  
Притежателите на собствен капитал на 

предприятието майка 

 
9,244 

 
4,904 

4,340 46.95 

Неконтролиращи участия  
 

3,244 
 

274 2,970 91.55   
12,488 

 
5,178 7,310 58.54      

  

Нетна печалба на акция  0.210033627  0.000261741   
 



Доверие – Обединен Холдинг АД 

Междинен консолидиран доклад за дейността, за периода приключващ на 30 юни 2020 година 

 

 

58 

 

Анализ на отчета за финансово състояние 

 

(в хиляди лева)  30 юни 2020 г.  

 31 декември  

2019 г. 

          

АКТИВИ     изменение 

      % 

Имоти, машини, съоръжения и 

оборудване  105,229               108,034     (2,805) (2.67) 

Активи с право на ползване  36,630                27,121     9,509 25.96 

Инвестиционни имоти  13,910                13,910      .00 

Репутация  6,293                  6,293      .00 

Други нематериални активи  13,138                15,535     (2,397) (18.24) 

Финансови активи по справедлива 

стойност в печалбата или загубата   12,632                13,298     (666) (5.27) 

Финансови активи по амортизирана 

стойност  382,386               292,040     90,346 23.63 

Финансови активи по справедлива 

стойност в друг всеобхватен доход  2,322                  2,234     88 3.79 

Кредити на банкови клиенти  767,639               894,198     (126,559) (16.49) 

Други банкови активи  22,332                13,521     8,811 39.45 

Активи за продажба  25,280                25,496     (216) (.85) 

Активи по отсрочени данъци  3,462                  3,514     (52) (1.50) 

Инвестиции, отчитани по метода на 

собствения капитал в асоциирани 

предприятия  705  693 12 1.70 

Търговски вземания  8,032                  8,944     (912) (11.35) 

Материални запаси  37,700                35,757     1,943 5.15 

Вземания по застрахователни 

договори  6,597                  5,487     1,110 16.83 

Парични средства и парични 

еквиваленти  722,644               638,295     84,349 11.67 

       

Общо активи  2,166,931  2,104,370 62,561 2.89 

       

       

       

(в хиляди лева)  30 юни 2020 г.  

 31 декември  

2019 г. 

          

       

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И 

ПАСИВИ       
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Капитал, отнасящ се до 

притежателите на собствен 

капитал на предприятието майка       

Акционерен капитал  18,736                18,736      .00 

Резерви  35,895                36,802     (907) (2.53) 

Натрупана печалба/(загуба)  206,027               197,680     8,347 4.05 

  260,658  253,218 7,440 2.85 

       

Неконтролиращи участия   97,061  94,220 2,841 2.93 

        

Общо собствен капитал  357,719  347,438 10,281 2.87 

       

Застрахователни резерви  9,138  7,327 1,811 19.82 

       

Депозити от банкови клиенти  1,467,002  1,430,536 36,466 2.49 

Привлечен от банка ресурс от други 

финансови институции  27,321  31,310 (3,989) (14.60) 

Задължения към свързани лица  73,935  109,655 (35,720) (48.31) 

Задължения на търговски дружества 

към финансови институции  63,184  23,554 39,630 62.72 

Задължения за покупка на акции  4,303  4,304 (1) (.02) 

Лизинг  36,097  27,350 8,747 24.23 

Провизии за доходи на наети лица  848  852 (4) (.47) 

Отсрочени данъци  7,247  7,608 (361) (4.98) 

Търговски и други задължения  46,576  44,176 2,400 5.15 

Задължения по преки 

застрахователни операции  658  557 101 15.35 

Кореспондентски сметки ( лоро )  204  337 (133) (65.20) 

Други специфични задължения за 

банки  72,699  69,366 3,333 4.58 

        

Общо пасиви  1,800,074  1,749,605 50,469 2.80 

        

Общо капитал и пасиви  2,166,931  2,104,370 62,561 2.89 

 

 

Кредити на банкови клиенти 

 

  30.06.2020  31.12.2019 

  BGN '000  BGN '000 
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Кредити  791,208  776,491 

Други финансови активи  12,127  150,684 

     

Кредити, общо  803,335  927,175 

Минус: Отстъпка за загуба на стойността на кредити (29,477)              (26,622) 

Минус: Отстъпка за загуба на стойността на други финансови 

активи 

              

(6,219)  (6,355) 

            

767,639   894,198 

 

 

 Анализът на кредитния портфейл по сектори е представен по-долу: 

 

 30.06.2020  31.12.2019 

 BGN '000  BGN '000 

Селско стопанство 

             

39,099   

        

27,822  

Добивна промишленост 

                  

507                 16  

Производствена индустрия 

             

80,850   

        

89,892  

Производство електроенергия, отопление, газ, вода 

               

4,921   

             

602  

Водоразпределение, канализация 

               

1,758   

          

2,270  

Строителство 

             

21,580   

        

24,497  

Търговия, поддръжка и ремонт на автомобили 

               

7,108   

          

7,707  

Търговия на едро със зърнени храни, сенена и фуражи 

               

9,359   

        

12,592  

Търговия с храни 

             

70,001   

        

68,503  

Търговия с фармацефтични продукти 

             

23,466   

        

24,004  
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Търговия със строителни материали 

             

26,084   

        

24,135  

Търговия с горива 

             

18,499   

        

19,201  

Търговия с други стоки 

             

39,701   

        

37,170  

Транспорт 

             

16,992   

        

16,387  

Хотелиерство и ресторантьорство 

               

2,631   

          

2,645  

Информация и телекомуникации 

             

16,532   

        

15,570  

Финансова дейност, застраховка 

             

49,424   

        

55,728  

Сделки с недвижими имоти 

            

161,215   

       

148,395  

Професионални, научни и технически дейности 

                  

250                 90  

Административни услуги и спорт 

                  

767   

             

921  

Публична администрация 

                  

677   

             

794  

Образование 

                  

384   

             

483  

Индивидуални заеми 

            

191,515   

       

179,636  

Здравни и социални грижи 

               

7,047   

          

7,376  

Развлекателни дейности 

                  

713   

             

864  

Други услуги 

                  

128   

          

9,191  

 

          

791,208        776,491  
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Финансови активи по амортизирана стойност 
 

 

  30.06.2020  31.12.2019 

  BGN '000  BGN '000 

     

Финансови активи по амортизирана стойност (ДЦК) 392,037  297,323 

Минус: Средства за обезценка (9,651)  (5,283) 

  382,386  292,040 

 

Инвестициите в държавни ценни книжа към 30 юни 2020 г. представляват:  

➢ съкровищни бонове в размер на 378,405 х.левова равностойност ( след обезценка) с 

матуритет от 91 до 1825 дни и държавни облигации от 1-5 години, издадени от 

Министерството на финансите на Република Молдова с лихвен процент между 4,09 % и 

6,90 % годишно. 

➢ държавни облигации с размер на 3,981 х.лв.с матуритет от 730 до 2555 дни, издадени от 

Министерството на финансите на Република България с лихвен процент между 0,80 % и 

5,00 % годишно. 

 Към 30 юни 2020 г. няма заложени държавни ценни книжа. 

 

 

Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата 

 

Некотирани капиталови инвестиции 

 

Некотираните капиталови инвестиции представляват акции (малцинствени участия) в 

капиталите на следните дружества : 

 

30.06.2020 

% на 

участие 

 

31.12.2019 % на 

участие 

 

 
 

 BGN '000   BGN '000 

        

Mr. Bricolage 9   9    

Компания за инженеринг и развитие АД 2,702 8,30  2,702 8,30  

Мелко интернешънъл  АД 1 0,03  1 0,03   

ДКЦ Медико АД        

Биляна Трейдинг АД 8 15,00  8 15,00   

МЕДИЛАБ СМДЛ        

Хеброс – П АД - -  1 19,50   

Хидроизомат АД 1   1    
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Разходи за придобиване на инвестиции -   -    

 2,721   2,722    

 

 

Котирани капиталови инвестиции 

 

 

 30.06.2020 % на 

 

31.12.2019 % на 

 

 BGN '000 участие BGN '000 участие 

     

Ексклузив Пропърти АДСИЦ 45 0.42 52 0.42 

Софарма АД 410 0.10 476 0.10 

Софарма Трейдинг АД 8,674 4.76 8,851 4.79 

Доверие обединен холдингАД 0 0.01 7 0.01 

Софарма имоти АДСИЦ 0 0 6 0 

ДЦК 757  1,161  

Компенсаторни записи 25  23  

 9,911  10,576  

 

Ексклузив Пропърти АДСИЦ 

В настоящият финансов отчет е представена последваща оценка на инвестицията в 

“Ексклузив пропъртис” АД при борсова цена на една акция 1,13 лева или 45 х. лева за 

притежаваните 40 000 акции / приложение №11/ 

Софарма Трейдинг АД 

Към датата на финансовия отчет акциите на Софарма Трейдинг АД са преоценени съгласно 

счетоводната политика по справедлива стойност, а именно: като средноаритметична на най-

високата цена "купува" от поръчките, които са активни към края на търговската сесия на фондовата 

борса за последния работен ден на съответния месец, и среднопретеглената цена на сключените със 

съответните ценни книжа сделки за същия ден. Цената се определя по този ред само в случай, че 

има сключени сделки и подадени поръчки с цена "купува". Определената по този ред справедлива 

стойност за 1 576 947 броя акции е 5,55лева за всяка акция. 

Софарма АД 

Към датата на финансовия отчет борсовата цена на Софарма АД е  3,167 лева за 129,610 

акции, до която стойност е приложена оценка, призната в отчета за печалбите или загубите и другия 

всеобхватен доход.  

 

Хидроизомат АД 
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             Към датата на финансовия отчет борсовата цена на Хидроизомат АД е  1,40 лева за 820 акции, 

до която стойност е приложена оценка, призната в отчета за печалбите или загубите и другия 

всеобхватен доход.  

 

 

 

Имоти, машини, съоражения и оборудване 
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Имоти, машини, съоражения 

и оборудване
Земи Земи Сгради Сгради

Машини и 

съоръжени

я

Машини и 

съоръжени

я

Транспорт

ни 

средства

Транспорт

ни 

средства

Стопански 

 инвентар

Стопански 

 инвентар

В процес 

на 

извършван

е

В процес 

на 

извършван

е

Други, в т.ч. 

биологични 

активи

Други, в 

т.ч. 

биологични 

 активи

Общо Общо

30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019

BGN ‘000 BGN ‘000 BGN ‘000 BGN ‘000 BGN ‘000 BGN ‘000 BGN ‘000 BGN ‘000 BGN ‘000 BGN ‘000 BGN ‘000 BGN ‘000 BGN ‘000 BGN ‘000 BGN ‘000 BGN ‘000

Отчетна стойност

Салдо на 1 януари                  30,636          31,835           56,959            59,505          45,610           46,962             4,212             4,260          11,569          11,643             2,383             1,550                 3,468             4,397            154,837             160,152 

Разлика от преиздчисляване                            -                   (13)                  (65)                  (51)                 (72)                     -                     (9)                    -                     (6)                    -                     (9)                    -                          -                      -                    (161)                     (64)

Рекласификация към МСФО 16 на 01 

януари                            -                      -                       -                       -                (104)                     -             (1,339)                    -                (107)                    -                      -                      -                          -                      -   
              (1,550)

                       -   

Салдо на 01 януари (преизчислено)                  30,636          31,822           56,894            59,454          45,434           46,962             2,864             4,260          11,456          11,643             2,374             1,550                 3,468             4,397            153,126             160,088 

Придобити                            -                      -                1,292                 491             2,031              2,223                     3                554                443                420                916             3,349                       23                269                4,708                 7,306 

Справедлива стойност на придобити 

активи в новопридобито дъщерно 

дружество

                           -                      -                       -                       -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                          -                      -                         -                          -   

Ефект от преоценка до справедлива 

стойност
                           -                (140)                     -              (1,282)                    -                     63                    -                  141                    -                     (3)                    -                      -                          -             (1,038)                       -                  (2,259)

Трансфер между сметки                            -                      -                       -                       -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                          -                      -                         -                          -   

Преоценка                            -                      -                       -                       -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                          -                      -                         -                          -   

Отписани                         (37)           (1,049)               (458)            (1,718)              (917)            (1,473)                 (56)              (763)              (766)              (524)           (1,898)           (1,498)                       (6)              (184)               (4,138)                (7,209)

Отписана отчетна стойност на 

активи при продажба на дъщерни 

дружества

                           -                      -                       -                       -                      -              (2,712)                    -                   (79)                    -                   (38)                    -                     (3)                        -                      -                         -                  (2,832)

Трансфер към имоти, машини и 

оборудване
                           -                       3                 167                    14                  40                 547                    -                    99                867                  71           (1,218)           (1,015)                        -                    24                  (144)                   (257)

Салдо на 30 юни 2020                  30,599          30,636           57,895            56,959          46,588           45,610             2,811             4,212          12,000          11,569                174             2,383                 3,485             3,468            153,552             154,837 

Натрупана амортизация  

Салдо на 1 януари                            -                      -             13,581            13,368          21,839           22,506             1,133             1,473             9,295             9,387                    -                      -                      955             1,040 46,803              47,774               

Рекласификация към МСФО 16 на 01 

януари                            -                      -                       -                       -                   (25)                     -                (481)                    -                   (18)                    -                      -                      -                          -                      -   (524)                  -                     

Салдо на 01 януари (преизчислено) -                        13,581           21,814          652               9,277            -                955                    46,279              47,774               

Начислена амортизация за годината                            -                      -                   798              1,382             2,396              2,854                223                432                343                459                    -                      -                      130                253 3,890                5,380                 

Ефект от преоценка до справедлива 

стойност
                           -                      -                       -                  (476)                    -                 (175)                    -                     (2)                    -                      -                      -                      -                          -                      -   

-                    (653)                   

Отписана амортизация                            -                      -                 (168)                (693)              (903)               (994)                 (22)              (707)              (747)              (527)                    -                      -                         (6)              (184) (1,846)               (3,105)                

Преоценка                            -                      -                       -                       -                      -                      (8)                    -                      -                      -                      -                      -                      -                          -                (154) -                    (162)                   

Отписана амортизация на активи 

при продажба на дъщерни дружества
                           -                      -                       -                       -                      -              (2,344)                    -                   (63)                    -                   (24)                    -                      -                          -                      -   

-                    (2,431)                

Салдо на 30 юни 2020 -                        -                14,211                      13,581 23,307                    21,839 853                           1,133 8,873                        9,295 -                -                1,079                                955              48,323               46,803 

Балансова стойност на 1 януари                  30,636          31,835           43,313            46,137          23,620           24,456             2,212             2,787             2,179             2,256             2,374             1,550                 2,513             3,357            106,847             112,378 

Салдо на 30 юни 2020                              30,599          30,636           43,684            43,378          23,281           23,771             1,958             3,079             3,127             2,274                174             2,383                 2,406             2,513            105,229             108,034 
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Инвестиционни имоти 

 

 31.03.2020  31.12.2019 

 BGN '000  BGN '000 

    

Инвестиционни имоти 13,910  13,910 

 

• Ателиета  в жилищна сграда, гр.Пловдив – 71 х.лв. (31.12.2019г.- 71х.лв. ) и 70 х.лв. (31.12.2019г. 

– 70х.лв.), магазини гр. Пловдив – 61х.лв. (31.12.2019г.- 61х.лв.) и 41х.лв. (31.12.2019г.- 41 х.лв.)  

• Имоти в жилищна сграда гр. Пловдив на обща стойност 260 х.лв. / гаражи с площ 293,43 кв.м. – 

и  магазини с площ 174,44 кв.м.  

• част от сграда на поликлиника в гр.В.Търново, придобита с цел отдаване под наем на ДКЦ 1 

В.Търново с балансова стойност 55 х.лв 

• сграда 5 кв.м., сграда 619 кв.м. , самостоятелен обект в сграда 303 кв.м. и поземлен имот 1438 

кв.м., всички на територията на гр.Враца с балансова стойност  223 х.лв. 

• урегулиран парцел в гр. Добрич на стойност 460 х.лв., собственост на “Доверие Капитал” АД.  

(за 31.12.2019 г.: 460 х.лв.). 

• земеделска земя в община “Братя Даскалови” за 67 х.лв. 

• земя и сграда в гр. Русе,  ул. „Капитан Евстати Винаров” 10, на стойност 2,054 х. лв. (  в т.ч. земя 

374 х. лв.). Площта на земята е 1864 м², застроената площ на сградата е 3470 м². Същата е 

отдадена почти изцяло под наем за офиси и ресторант,  

• част от приземен етаж на административната сграда в гр. Русе - барче и магазин съответно 

стойността им е 45 х.лв и 34 х.лв. 

• многофунционална зала за спорт, намираща се в подземния етаж на сградата на ул. „Капитан 

лейтенант Евстати Винаров“ № 10 на стойност 121 хил. лв. 

• два офиса в сградата на строителната лаборатория на стойност 24 хил. и 7 хил. лв. в гр.Русе 

• Земи/УПИ с обща квадратура 59,267 кв.м. площ на стойност 6,169 х.лв., находящи се  в  гр. 

Пловдив ул. Васил Левски №144; 

• Сгради с обща квадратура 6,431 кв.м. площ на стойност 678 х.лв., находящи се в гр. Пловдив ул. 

Васил Левски №144; 
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• На 14.02.2013 год. беше подписано Рамково споразумение между „Биляна-трико” АД от една 

страна, Норман Хънтър, „Биляна Нитуеър” ЕООД представлявано от Христина Стамова и 

„Биляна Трейдинг” АД представлявано от Христина Стамова от друга страна за следното: 

Биляна Нитуеър ЕООД наема поземлен имот с идентификатор 56126.600.282 заедно със 

сгради с идентификатори 56126.600.282.1 и 56126.600.282.2 поземления имот и сградите през 

отчетния период са класифицирани като инвестиционни имоти на стойност 3,443х.лв. 

 

 

1. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен консолидирания 

финансов отчет 

В края на 2019 г. за първи път се появиха новини от Китай за COVID-19 (Коронавирус), 

когато ограничен брой случаи на неизвестен вирус бяха докладвани на Световната здравна 

организация. През първите няколко месеца на 2020 г. вирусът се разпространи в световен мащаб и 

отрицателното му въздействие набра скорост. Ръководството счита това за некоригиращо събитие 

след датата на отчетния период. 

Ръководството внимателно следи ситуацията и търси начини за намаляване на 

въздействието й върху Дружествата в групата, но спадът в цените на акциите на световните фондови 

борси би могъл да повлияе на справедливата стойност на инвестициите на Компанията - майка, ако 

негативната тенденция се запази. Ръководството ще продължи да следи потенциалното въздействие 

и ще предприеме всички възможни стъпки за смекчаване на потенциалните ефекти. 

Доверие Капитал АД 

На 10.07.2020 г. е подписан Договор за поръчителство 100-3095-1 между  Доверие-Капитал 

АД(Поръчител) и Юробанк България АД (Кредитор) за  размера на кредита Дунав АД (Длъжник) за 

1 150 000,00 лева, за срок до 21.06.2024 г.. Поръчителят се задължава да отговаря солидарно с 

Длъжника пред Кредитора за цялото задължение по сключения договор за кредит, включително: 

главницата, лихвите, таксите, комисионните и всички други разноски по събиране на вземането. 

На 28.07.2020 г. са погасени 1 100 000,00 евро на Mr.Bricolage SA и  WINDSPELL LIMITED 

по договори от 31.07.2018 г. за покупка на акции от капитала на Доверие-Брико АД. 

МЦ Доверие АД 

На 17.07.2020 г. «Медицински център Доверие» АД купува 5000 дяла, всеки с номинална стойност 

от 10,00 лева, представляващи 100% от капитала на «АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СОФИЯ 2000» ООД. 

 

Доверие Брико АД 
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Настъпиха промени в условията за търговия и икономическия климат, в които Дружеството работи, 

във връзка с обявеното на 13 март 2020 година извънредно положение, преминало в извънредна 

епидемиологична обстановка, и наложените ограничения поради разпространението на 

коронавирус COVID-19. 

 

„Moldindconbank” S.A. 

Бързото разпространение на вируса Covid-19 и неговите социално-икономически последици в 

Република Молдова и по света може да доведе до появата на предположения и оценки, които 

изискват повторен анализ, което може да доведе до значителни корекции на балансовите стойности 

на активите и пасивите през следващата финансова година. 

Ръководството счита това събитие за събитие след датата на отчитане и не води до корекция на 

финансовите отчети. Въпреки че сме изправени пред развиваща се ситуация към момента на 

издаване на финансовите отчети, все още няма очевидно влияние върху финансовото състояние на 

Банката, обаче ръководството очаква допусканията и оценките, използвани за определяне на 

размера и срока на погасяване на бъдещите парични потоци, да са подложени на допълнителен 

кредитен риск от обезценка. Експозицията за клиенти с икономически отношения с Китай и Италия 

възлиза на 14,8% и 5,3% от портфейла за юридическите лица. На този етап ръководството не може 

да оцени уверено въздействието, тъй като се развива от ден на ден. Ръководството ще продължи да 

наблюдава потенциалните въздействия и ще предприема всички възможни мерки за смекчаване на 

въздействията. 

Към датата на тези финансови отчети обаче, Банката изпълнява задълженията си за падеж и 

следователно продължава да прилага принципа за непрекъснатост на бизнеса като основа за 

изготвяне на финансовите отчети. 

2. Вероятно бъдещо развитие (член 39, т. 4 от Закон за счетоводство/ и планирана 

стопанска политика през следващата година /чл.247, ал 3 от Търговски закон) 

Прогнозата е направена на годишна база и е представена в годишен консолидиран финансов отчет 

за периода, приключващ на 31.12.2019г. 

3. Научноизследователска и развойна дейност  (член 39, т. 5 от Закон за счетоводство) 

„Доверие - Обединен Холдинг” АД не извършва научноизследователска и развойна дейност. Две от 

дружествата, част от икономическата група на „Доверие - Обединен Холдинг“ АД, ОЗОФ Доверие 

ЗАД и ЗК Медико 21 АД притежават лицензии във връзка с правото за извършване на застраховки. 

Едно дружество  - Доверие Брико АД извършва своята дейност на базата на търговско споразумение 
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с Mr. Bricolage SA (Франция). Подробна информация за съществуващите лицензии и търговско 

франчайз споразумение е представена в следващите точки: 

1. ОЗОФ „Доверие” ЗАД АД Дружеството е получило лиценз с решение № 581-

03/22.07.2013г.  от Комисията за финансов надзор  за извършване на застраховане както следва: 

➢ Застраховка по т. 1 от Раздел 2, б. “А” „Видове застраховки. Рискове” на Приложение № 1 

към Кодекса за застраховането – Застраховка „Злополука /включително производствени 

злополуки и професионални заболявания/ за следните рискове: 

 - фиксирани парични суми; 

 - обезщетения; 

 - комбинация от горните две. 

➢ Застраховка по т. 2 от Раздел 2, б. „А” „Видове застраховки. Рискове” на Приложение № 1 

към Кодекса за застраховането – „Заболяване” за следните рискове: 

 - фиксирани парични суми; 

 - обезщетения; 

 - комбинация от горните две. 

Съгласно чл. 8, ал. 1 от Кодекса за застраховането, лицата които могат да извършват дейност 

като застраховател по този  кодекс са лицата получили лиценз за застрахователна дейност. 

Дружеството извършва дейността си от 01.08.2013 год. чрез предлагане на медицински 

застраховки както следва: 

1. Злополука 

2. Заболяване 

2. ЗК Медико 21 АД  е получило лицензия с Решение № 563-ОЗ от 17.07.2013г. на Комисията 

за финансов надзор (КФН) на Република България за извършване на застраховане по : 

➢ Застраховка по т.1 от Раздел ІІ, буква „А“ „Видове застраховки, рискове“ на Приложение № 

1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Злополука (включително производствени 

злополуки и професионални заболявания)“ за следните рискове : 

- фиксирани парични суми; 

- обезщетения; 

- комбинация от горните две. 

➢ Застраховка по т.2 от Раздел ІІ, буква „А“ „Видове застраховки, рискове“ на Приложение № 1 

към Кодекса за застраховането – застраховка „Заболяване“ за следните рискове : 

- фиксирани парични суми; 

- обезщетения; 

- комбинация от горните две. 

➢ “Имуществена“ застраховка  
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С Решение № 143-ОЗ от 12 февруари 2014 г.– Комисията по финансов надзор издаде 

допълнителен лиценз за извършване на нов вид застраховане за застраховки по Раздел II,буква А,т.8 

и т.9 от Приложение № 1 от Кодекса на застраховането. Покритиват се следните рискове: 

 Клауза “А”- Пожар – основно покритие 

 Покриват се вреди вследствие пожар и последиците от гасенето му; мълния (гръм, 

светкавица); експлозия и имплозия; падане и блъскане от летателни апарати и части от тях или от 

предмет, паднал от тях. 

 Клауза “Б”- Природни бедствия:  

 “Б01” - Буря, ураган, вихрушка, смерч, увреждане от падащи клони, дървета и др., градушка и 

последиците от нея, проливен дъжд, наводнение вследствие природно бедствие; 

 “Б02” - Действие на подпочвени води и/или морски вълни, увреждане от тежест от естествено 

натрупване на сняг или лед, измръзване (замръзване) на стоково-материални ценности, свличане и 

срутване на земната повърхност. 

 Клауза “В” – Аварии 

 “В01”- Авария на ВиК. Покриват се вреди вследствие на авария на водопроводни, 

канализационни, газопроводни, паропроводни, отоплителни и климатични инсталации и/ или тръби; 

внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации; 

 “В02” - Вреди на имущества при удар от самодвижещи се машини и/или при товарене и 

разтоварване с товаро-разтоварни машини по време на авария с тях; увреждане на имущества по 

време на транспортиране им от един адрес на друг със собствен или нает транспорт; 

 „В03” – Късо съединение; 

 „В04” – Удар от ППС или животно; 

 Клауза „З” – Земетресение; 

 Клауза „Р” – Разходи: 

 Покриват се целесъобразно направените разходи при вземане на незабавни мерки за 

ограничаване и ликвидиране последиците от застрахователно събитие и спасяване на увреденото 

имущество, включително разходите за транспортиране и разчистване на остатъци от унищожено 

застраховано имущество. 

 Застрахователят ще обезщетява Застрахования отделно за ограничаване на вредите, когато е 

действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са безуспешни. 

 Клауза „С” – Злоумишлени действия на трети лица 

 “С01“ - Пожар от злоумишлени действия на трети лица; 

 „С02” – Вандализъм и вандализъм при опит за кражба чрез взлом; 

 „С03” – Чупене на стъкла, витрини, неонови и рекламни табели; 
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 Клауза”К” - „Кражба чрез взлом и грабеж” 

 „К01” – Кражба чрез взлом; 

 „К02” – Грабеж; 

3. Дейността на Доверие Брико АД е основана на Споразумение за съдружие с Mr. Bricolage SA 

(Франция), сключено през 1999 година за срок от десет години. Според това споразумение 

“Доверие – Брико” АД притежава изключителното право да ползва търговската марка на Mr. 

Bricolage на територията на България, както и да ползва подкрепата на Mr. Bricolage SA при 

изграждането на магазини от типа “Направи си сам”   

Извън гореописаните не съществуват други патенти, лицензии, индустриални, търговски или 

финансови договори и нови производствени процеси, от които „Доверие-Обединен Холдинг“ 

и дъщерните му дружества зависят. 

4. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл.187д от 

Търговски закон /член 39, т. 6 от Закон за счетоводство/ 

„Доверие - Обединен Холдинг” АД няма изкупени собствени акции. 

5. Наличие на клонове на предприятието (член 39, т. 7 от Закон за счетоводство) 

„Доверие - Обединен Холдинг” АД няма регистрирани клонове. 

V. Информация по Приложение 10 към чл.32, ал.1, т.2 от Наредба 2 към ЗППЦК 

1. Информацията, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните 

категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в 

приходите от продажби като цяло и промените, настъпили през отчетния финансов 

период 

Информацията е оповестена в раздел IV. 

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, 

вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с 

материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с 

отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или 

купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 

на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко 

лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента 

Информация относно приходите, разпределени по отделните категории са посочени в раздел 

III т.1 от настоящия доклад. 
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За текущия период няма клиент, чийто относителен дял да е 10 на сто от приходите от продажби.  

Групата не е зависима по отношение на отделни клиенти и доставчици, бизнес процесите не са 

свързани с разходване нa материали и суровини.  

3. Информация за сключени съществени сделки. 

Групата е приела, че съществени сделки са такива, които водят или може основателно да се очаква, 

че ще доведат до промяна в размер на 3%  или повече от финансовия резултат преди данъци и/или 

в активите и пасивите. През отчетния период няма сключени сделки, които прехвърлят прага. 

4. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и 

в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими 

имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия 

по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране. 

Информацията за дялови участия и основни инвестиции в страната и чужбина на Доверие-обединен 

Холдинг АД е посочена в раздел III. Преглед на дейността на дружеството и в приложенията към 

междинния консолидиран финансов отчет „25. КАПИТАЛОВИ  ИНВЕСТИЦИИ ПО 

СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ В ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА“ 

Информация за притежаваните ценни книжа е посоцена в приложения „26. ФИНАНСОВИ АКТИВИ 

ПО АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ“ и „27. ФИНАНСОВИ АКТИВИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ В ДРУГ 

ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД“ 

Информация относно инвестиции в нематериални активи и недвижими имоти е посочена в 

приложенията към междинния консолидиран финансов отчет № 20 Имоти, машини и оборудване,  

№ 24 Нематериални активи и №22 Инвестиционни имоти. 

5. Информация относно сключените от емитента от негово дъщерно дружество или 

дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на 

условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация 

за предоставени гаранции и поемане на задължения. 

Подробно описание на условията на действащите договори за банкови кредити са представени в 

междинния консолидиран финансов отчет – приложение „42. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИ 

ДРУЖЕСТВА КЪМ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ“ 

6. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или 

дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително 

предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на 
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конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за 

която са били отпуснати. 

Към 30.06.2020г. Групата е предоставила заеми към свързани и несвързани лица 

(неподлежащи на консолидация) /заедно с натрупаните лихви/ в размер на 844,308 хил.лв., в това 

число от лицензирана банкова дейност: 786 210 хил.лв., от небанковата дейност на групата, 

отпуснатите заеми към български юридически лица, при условията на пазарни лихвени равнища са 

в размер на 58,098 хил.лв., всичките с падеж до една година. 

7. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през 

отчетния период. 

През отчетния период няма извършена нова емисия ценни книжа. 

8. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във 

консолидирания финансов отчет за периода, и по-рано публикувани прогнози за тези 

резултати. 

Групата е възприела да прилага такъв анализ на годишна база, което означава, че следващ такъв 

ще бъде представен в доклада към годишен консолидиран финансов отчет 2020г. 

9. Анализ и оценка на политиката  относно управлението на финансовите ресурси с 

посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и 

мерки, които емитентът е  предприел или предстои да предприеме с оглед 

отстраняването им. 

Ръководството на групата текущо контролира събирането на вземанията и осигурява регулярно 

обслужване на задълженията си. Управлението на финансовия риск е подробно оповестено в 

приложение  48 „Управление на финансовия риск” към консолидирания финансов отчет . 

10. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на 

размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в 

структурата на финансиране на тази дейност. 

Като холдингова компания Доверие Обединен холдинг АД не изпълнява индивидуална 

инвестиционна програма, а участва активно при разработването, финансовото осигурявание и 

изпълнение на одобрените инвестиционни проекти на дъщерните му дружества.  

Информация за настъпили промени  през отчетния период в основните принципи за 

управление на емитента и на  неговата група предприятия по смисъла на Закона за 

счетоводството. 
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През отчетния период няма промени в основните принципи на управление. 

11. Информация за основните  характеристики на прилаганите от емитента в процеса на 

изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за 

управление на рискове. 

Информацията се разглежда в т.3 от Декларация за корпоративно управление съгласно чл. 100о, ал. 

8 от ЗППЦК. 

12. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетния период. 

През текущия период не са извършвани промени в управителните органи. 

13. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от 

членовете на управителните и на контролните органи за отчетния период, изплатени 

от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени 

в разходите на емитента или произтичат от  разпределение на печалбата, включително: 

a. размер на начислените и изплатени от Дружеството възнаграждения на членовете на  

Управителния и Надзорния съвет  

  
Брутно възнаграждение 

Разпределение на 

печалба 
Общо 

Радосвет Крумов Радев  18,000 лв.   18,000 лв. 

Иван Огнянов Донев  18,000 лв.   18,000 лв. 

Венцислав Симеонов Стоев  18,000 лв.   18,000 лв. 

Александър  Георгиев Христов 9,000 лв.   9,000 лв. 

Анна Иванова Павлова 9,000 лв.   9,000 лв. 

Мина Николова - Ангелова  9,000 лв.   9,000 лв. 

 

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през периода, дори и ако възнаграждението 

се дължи към по-късен момент 

Няма  

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения 

при пенсиониране или други подобни обезщетения. 

Няма  

14. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, 

прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, 

притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, 

както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на 
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ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, 

покупна цена, ако има такава, и срок на опциите. 

Представена в Раздел II. Информация по чл.247 и чл. 240б от Търговски закон, т.1 

15. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след 

приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да 

настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи 

акционери или облигационери. 

Няма такива договорености. 

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

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

собствения му капитал; 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. 

Доверие-Обединен Холдинг АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни 

производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10% от собствения му капитал. 

17. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за 

кореспонденция. 

Директор за връзки с инвеститорите 

От възникване на законодателното изискване длъжността  “директор за връзки с инвеститорите” 

изпълнява Николина Величкова Попова с адрес за кореспонденция 1756 София, ул.”Лъчезар 

Станчев” №5, сграда “А”, ет.7, тел.02/9845629(11), e-mail: nina@doverie.bg. 

VI. Одобрение на междинния консолидиран финансов отчет и доклад за дейността 

  

Междинният консолидиран финансов отчет, приключващ на 30.06.2020г.  е одобрен за 

публикуване на  11 август 2020 година от: 

 

    

Анна Павлова   Александър Христов 

Председател на УС   Изпълнителен директор 

    

    

    

Мина Николова - Ангелова     

Член на УС    
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